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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Đồ án quy hoạch 

phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu 
công nghiệp Tam Anh, Khu Kinh tế mở Chu Lai 

Qua xem xét Tờ trình số 3922/TTr-UBND ngày 19/6/2022 của UBND 
tỉnh về đề nghị thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 
Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở 
Chu Lai và hồ sơ kèm theo, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 
Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Đồ án Quy 
hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc 
Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai là đảm bảo theo quy định. 

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp 
Tam Anh 2 được lập với diện tích đất quy hoạch khoảng 435,8ha thuộc phạm vi 
địa giới hành chính xã Tam Anh Nam và Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, theo 
loại hình khu công nghiệp sinh thái. Công tác tổ chức lập đồ án quy hoạch được 
triển khai theo quy định của pháp luật; cơ quan lập quy hoạch đã tổ chức lấy ý 
kiến, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh đồ án quy hoạch1 và đã được Sở Xây 
dựng thẩm định theo quy định. Chỉ tiêu về đất cây xanh, giao thông, các hạ tầng 
dịch vụ dùng chung trong khu công nghiệp theo đồ án quy hoạch chiếm tỷ lệ 
khoảng 30%, đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định về khu công nghiệp sinh 
thái.2

Việc thông qua đồ án quy hoạch là cần thiết, nhằm tạo điều kiện xúc tiến, 
thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, đồng thời là cơ sở pháp lý để quản lý đất đai, xây 
dựng. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh 
xem xét thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu 
công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu 
Lai, làm cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch theo thẩm quyền.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề 
nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát chặt chẽ nội dung đồ án quy hoạch trước khi 

1 Tổ chức lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải; Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an 
tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND huyện Núi Thành;… 
2 Khoản 4, Điều 42 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định “Dành tối thiểu 25% diện tích đất khu công 
nghiệp cho các công trình cây xanh, giao thông, các hạ tầng dịch vụ dùng chung theo quy chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng”
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phê duyệt. Trong đó, phương án san nền cần lưu ý tôn trọng địa hình tự nhiên tại 
khu vực, hạn chế tối đa các tác động làm biến đổi kết cấu tự nhiên, tuân thủ 
đúng theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu lai được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt; đảm bảo khớp nối về hạ tầng kỹ thuật với các quy hoạch 
có liên quan và trong quá trình tổ chức thực hiện đồ án quy hoạch phải đảm bảo 
tiêu chí khu công nghiệp sinh thái theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, diện 
tích đất quy hoạch Khu công nghiệp Tam Anh 2 phần lớn là đất nông nghiệp và 
đất rừng sản xuất (chiếm khoảng 90% diện tích đất quy hoạch). Do vậy, cần 
quan tâm đến vấn đề chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo ổn định đời 
sống Nhân dân bị thu hồi đất; giải quyết tốt các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, đảm bảo an toàn môi 
trường...; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện theo đồ án quy 
hoạch được duyệt.

Về dự thảo Nghị quyết: Ban đề nghị hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo ý 
kiến thẩm tra nêu trên.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam Anh 
2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai. Kính trình HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh: CPVP;
- Lưu VT, CTHĐ.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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