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BÁO CÁO  

Tiếp thu và giải trình các nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định 

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  

                            Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Xây dựng. 

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam nhận 

được Công văn số 34/SXD-PQH ngày 07/01/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp 

thu, giải trình ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng để 

hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp 

Tam Thăng mở rộng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Sau khi nghiên cứu, Ban 

Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tiếp thu và giải 

trình các nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định như sau: 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Trên đây là báo cáo của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp 

tỉnh Quảng Nam, kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng xem xét thẩm định, 

phê duyệt./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Lưu: VT, QHĐT (Diệp). 
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PHỤ LỤC 

Tiếp thu, giải trình các nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định 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  

 (Kèm theo Báo cáo số:          /BC-KKTCN ngày          /01/2022  

của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) 

 
Stt Ý kiến thành viên  Hội đồng Thẩm định Giải trình, chỉnh sửa, bổ sung 

1 Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT 

Họ và Tên: Trương Xuân Tý 

Chức vụ: Phó giám đốc 

 

a Trong các tác động của việc thực hiện Quy hoạch, đề nghị đơn vị 

tư vấn cập nhật thêm các tác động của Biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng đối với khu vực Quy hoạch. 

Tiếp thu, bổ sung trong thuyết minh quy hoạch tại mục 5.7 đánh 

giá môi trường chiến lược. 

b Theo tọa độ ranh giới Quy hoạch, diện tích Quy hoạch là 355,15 

ha; trong khi bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất có diện tích là 

352,85ha. Ngoài ra, diện tích Quy hoạch rừng phòng hộ (theo 

Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh 

Quảng Nam) trong khu vực này là 93,95 ha (trong đó có 91,85 ha 

đất có rừng và 2,1 ha đất không có rừng). Đề nghị đơn vị tư vấn 

cập nhật lại các số liệu trên. 

Tiếp thu, chỉnh sửa lại tọa độ ranh giới khu đất đúng theo diện 

tích QH 352,85 ha tại mục 2.1 phạm vi ranh giới và quy mô trong 

thuyết minh.  

Diện tích rừng phòng hộ: thống kê hiện trạng theo Bản đồ đo đạc 

giải thửa của khu vực quy hoạch là 91,05ha (910.476m2). 

2 Đơn vị: Sở Văn hóa thể thao và du lịch 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hồng 

Chức vụ: Giám đốc 

 

 Thống nhất thông qua hồ sơ  

3 Đơn vị: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Hòa 

Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng 

 

 Thống nhất thông qua hồ sơ  

4 Đơn vị: Phòng cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Nam 

Văn bản số: 3511/PCCC&CNCH ngày 31/12/2021 

 

4.1 Quy hoạch tổng thể xây dựng khu công nghiệp Tam Thăng mở Tiếp thu ý kiến. Đồ án đã xác định các nội dung quy hoạch xây 
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Stt Ý kiến thành viên  Hội đồng Thẩm định Giải trình, chỉnh sửa, bổ sung 

rộng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai phải đảm bảo các nội dung 

theo quy định tại điều 10 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy, trong hồ sơ quy hoạch, đề nghị bổ sung nội dung sau: 

dựng đảm bảo các quy định về Phòng cháy chữa cháy, cụ thể: 

 

a Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, 

các lô nhà phải đảm bảo chống cháy lan, giảm đến tối thiểu tác 

hại của nhiệt, khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các 

khu vực dân cư và công trình xung quanh 

Có khoảng cây xanh cách ly xung quanh KCN theo quy định. 

Quy định rõ tỷ lệ cây xanh trong các lô đất xây dựng nhà máy 

(tối thiểu 20%). Các công trình xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 

tối thiểu 10m đối với phần tiếp giáp mặt đường; 5m đối với phần 

tiếp giáp lô đất liền kề. 

b Phải có hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện bảo đảm phục 

vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy 

Tiếp thu ý kiến. Đồ án đã quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc, 

cung cấp điện bảo đảm các quy định. 

c Bố trí địa điểm xây dựng doanh trại cho đơn vị Cảnh sát phòng 

cháy và chữa cháy phải theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn 

về quy hoạch xây dựng 

Theo quy định, “phải bố trí mạng lưới trụ sở các đội Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy với bán kính phục vụ tối đa là 3 km đối 

với khu vực trung tâm đô thị và 5 km đối với các khu vực khác.” 

Trong đồ án quy hoạch không bố trí đất cho đội PCCC. 

Lý do: Đã quy hoạch đất cho đội Cảnh sát PCCC trong đồ án 

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) KCN Nam Thăng 

Bình, khoảng cách từ KCN Nam Thăng Bình đến KCN Tam 

Thăng mở rộng không quá 3km theo quy định. 

d Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng 

cháy và chữa cháy. 

Tiếp thu ý kiến. 

4.2 Hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế thi công phải đảm bảo theo 

quy định tại điểm a, khoản 12, Điều 13 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn khác của Nhà nước hiện hành có liên quan đến 

an toàn về PCCC. Đồng thời, gửi hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết 

kế cơ sở, hồ sơ thiết kế thi công về Cục Cánh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nan, cứu hộ - Bộ Công an đề được thẩm duyệt 

Tiếp thu ý kiến. Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp 

sẽ lưu ý trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp. 
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Stt Ý kiến thành viên  Hội đồng Thẩm định Giải trình, chỉnh sửa, bổ sung 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

5 UBND thành phố Tam Kỳ 

(Công văn số 17/UBND-QLĐT ngày 06/01/2022) 
 

a - Về tổng mặt bằng và chỉ tiêu quy hoạch: Hồ sơ quy hoạch bố trí 

diện tích các lô đất quá lớn, (trung bình từ 20ha-30ha/1lô, cá biệt 

có lô trên 80ha) nhưng chỉ tiêu về mật độ xây dựng của từng lô 

đất cho phép từ 40%-70% là quá cao. Đề xuất xem xét giảm chỉ 

tiêu mật độ xây dựng dưới 40% đồng thời bổ sung thêm hạ tầng 

giao thông, giảm diện tích các lô đất. 

- Các lô đất trong đồ án quy hoạch được xác định trung bình từ 

20ha - 30ha/1ô (quy mô này đã được triển khai tại một số khu 

công nghiệp và đã có nhà đầu tư triển khai). Trong quá trình hoạt 

động sau này tùy theo nhu cầu cụ thể của nhà đầu tư sẽ xác định 

quy mô của từng lô đất nhưng phải đảm bảo khoảng cách cách ly, 

phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và hiệu quả sử dụng 

đất. 

Riêng ô đất NM-00 có diện tích khoảng 80ha, cập nhật theo ranh 

giới dự kiến bố trí cho Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam theo 

Thỏa thuận chủ trương đầu tư được ký kết giữa UBND tỉnh 

Quảng Nam và Công ty Hyosung Advanced Materials. 

- Về mật độ xây dựng: Đồ án quy định mật độ xây dựng tối đa 

70% (theo Quy chuẩn). Mật độ xây dựng tối thiểu 40% nhằm 

đảm bảo tính hiệu quả sử dụng đất trong KCN. 

- Về đề xuất xem xét giảm chỉ tiêu mật độ xây dựng dưới 40% 

đồng thời bổ sung thêm hạ tầng giao thông, giảm diện tích các lô 

đất: Các chỉ tiêu quy hoạch trong đồ án Quy hoạch phân khu xây 

dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng đều 

tuân thủ theo đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên 

quan. 

b - Về giao thông: Mặt cắt ngang lòng đường của các trục giao 

thông khung được quy hoạch rộng từ 10m-15m là cần cân nhắc 

mở rộng. Riêng tuyến giao thông từ nút N10 đến N20 đề xuất mở 

rộng thành trục chính khu vực, theo hướng đường có dải phân 

cách giữa bằng thảm cây xanh cảnh quan; và đảm bảo có thể kết 

nối về trục đường Võ Chí Công để chia sẻ lưu lượng giao thông 

về Khu công nghiệp Tam Thăng hiện nay. 

Mạng lưới giao thông trong KCN được quy hoạch theo hướng 

đấu nối về đường trục chính KCN Tam Thăng (mặt cắt 34m) và 

ĐH 03.TB (mặt cắt 34m); sau đó về đường Võ Chí Công và QL 

1A. 

- Trục đường chính Bắc Nam (Tuyến N2) có mặt cắt tuân thủ 

theo Quy hoạch chung Khu KTM Chu Lai là 27m, đã bố trí dự 

trữ vệt cây xanh 2 bên, mỗi bên 20m để bố trí hạ tầng. 

- Tuyến giao thông từ nút N10 đến N20 là tuyến đường ngang, có 
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Stt Ý kiến thành viên  Hội đồng Thẩm định Giải trình, chỉnh sửa, bổ sung 

tổng chiều dài khoảng 2km, được xác định là giao thông nội bộ 

KCN nên xác đinh lộ giới là 27m (8+11+8). 

- Khoảng cách đấu nối với đường Võ Chí Công giữa đường trục 

chính KCN Tam Thăng và ĐH 03.TB hiện hữu là khoảng 1,6km; 

việc bổ sung điểm đấu nối là không cần thiết và không đảm bảo 

yêu cầu quản lý đối với trục chính Võ Chí Công. 

c - Về thoát nước mặt: Vị trí đồ án quy hoạch Khu công nghiệp 

Tam Thăng mở rộng nằm thượng nguồn của hồ Sông Đầm. Qua các 

trận lụt thời gian gần đây, hồ Sông Đầm bị áp lực rất lớn của các 

nguồn nước đổ về, gây ngập lớn và kéo dài, ảnh hưởng nặng đến 

đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân vùng ven khu vực. Để 

thống nhất tiếp tục phương án thoát nước mặt về khe Ba La đổ vào 

hồ Sông Đầm, đề xuất mở rộng diện tích khu cây xanh tập trung; 

mở rộng tối đa diện tích hồ điều tiết, xem xét trên 20 ha. 

Hiện trạng, toàn bộ nước mặt trong ranh giới QH KCN Tam 

Thăng mở rộng đang đổ về khe Ba La. Theo đó, phương án quy 

hoạch được xác định toàn bộ nước mặt đều đổ về khe Ba La, 

phương án này phù hợp với địa hình tự nhiên và đồ án điều chỉnh 

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai. 

Trong quá trình lập quy hoạch cũng đã cân nhắc các phương án 

song không thực hiện được: 

 + Phương án thoát về sông Bàn Thạch: Khoảng cách từ ranh giới 

KCN đến sông Bàn Thạch khoảng hơn 2,5km, qua khu dân cư và 

đồng ruộng. Cao độ không phù hợp; kinh phí đầu tư lớn. 

 + Phương án thoát về sông Trường Giang: Cao độ không phù 

hợp, khoảng cách xa. 

- Về hồ điều tiết và thoát lũ: Phương án đã xác định khu vực hành 

lang chứa và thoát lũ ven khe Ba La có diện tích khoảng 42ha, 

trong đó: 

+ Phần mặt nước: hồ điều tiết chính khoảng 8,3ha. 

+ Phần đất thoát nước và cây xanh dọc theo khe Ba La có cốt 

thấp (thấp hơn cốt đường ven khe 1,5-2,0 m) có diện tích khoảng 

33,7ha, là khoảng dự trữ để chứa lũ. 

Phần diện tích mặt nước được cân nhắc để đảm bảo cảnh quan 

vào mùa khô, song vẫn đảm bảo diện tích cây xanh bán ngập để 

chứa lũ. 

d - Về thoát nước thải: Hồ Sông Đầm là vùng sinh thái cảnh quan rất 

quan trọng của thành phố Tam Kỳ và Khu kinh tế mở nói chung. 

Vừa qua, đã có một số vấn đề, sự cố liên quan đến môi trường hồ 

KCN Tam Thăng  mở rộng được định hướng là Khu công nghiệp 

sinh thái, theo đó, quy định rõ: “Ưu tiên xử lý nước thải, nước 

mặt tuần hoàn, tái sử dụng để cấp nước lại cho các nhà máy sản 
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Stt Ý kiến thành viên  Hội đồng Thẩm định Giải trình, chỉnh sửa, bổ sung 

Sông Đầm và cộng đồng dân xung quanh từ việc xử lý nước thải 

của Khu công nghiệp Tam Thăng. Vì vậy, UBND thành phố Tam 

Kỳ không thống nhất việc tiếp tục đấu nối nước thải đã qua xử lý về 

nguồn nước là khe Ba La; đề nghị chuyển nguồn xả thải về hướng 

thượng nguồn sông Bàn Thạch. Giai đoạn trước mắt nếu chưa thể 

đầu tư kết nối về sông Bàn Thạch, đề nghị có giải pháp xử lý cục 

bộ, có hồ chứa riêng và không đấu vào nguồn khe Ba La. Để đảm 

bảo ổn định lâu dài, kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Ban 

Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam quan 

tâm sớm có chủ trương dự án đường ống nước thải nối từ Khu công 

nghiệp Tam Thăng về sông Bàn Thạch theo quy hoạch chung của 

Thành phố (Nội dung đã được đề xuất tại Báo cáo số 415/BC-

UBND ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ). 

xuất hoặc sử dụng tưới cây, rửa đường trong khu công nghiệp, 

hạn chế xả nước thải ra môi trường (kể cả nước thải đã qua xử 

lý); trường hợp phải thải ra môi trường thì phải qua hệ thống hồ 

xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra môi trường.” 

Nội dung này phù hợp với dự thảo Tiêu chí Khu công nghiệp 

sinh thái được Sở Công thương chủ trì soạn thảo theo nhiệm vụ 

được UBND tỉnh giao. 

Về chủ trương đầu tư dự án đường ống nước thải nối từ Khu công 

nghiệp Tam Thăng về sông Bàn Thạch theo quy hoạch chung của 

Thành phố Tam Kỳ được đề xuất tại Báo cáo số 415/BC-UBND 

ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ, nội dung này Ban 

Quản lý thống nhất sẽ cùng với thành phố Tam Kỳ kiến nghị đối 

với UBND tỉnh và Hội đồng nhân tỉnh xem xét khi cần thiết vì hiện 

nay tuyến ống này nằm ngoài quy hoạch Khu công nghiệp Tam 

Thăng mở rộng. 

 

6 Đơn vị: Sở Tài Chính 

Công văn số 46/STD-ĐT ngày 07/01/2022 

 

 Thống nhất thông qua hồ sơ quy hoạch được lập  

7 Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Công văn số 31/SKHĐT-QHTH ngày 06/01/2022  

 

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

Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai: Đề nghị nghiên 

cứu bổ sung nội dung kinh tế đô thị được quy định tại Điểm g 

khoản 2 Điều 8 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; trong đó luận cứ xác định danh mục các dự án ưu tiên 

đầu tư, xác định danh mục nhà nước đầu tư, danh mục kêu gọi đầu 

tư, khả năng huy động và tạo nguồn lực thực hiện. 

Nội dung này quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 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; trong đó luận cứ 

xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, xác định danh mục nhà 

nước đầu tư, danh mục kêu gọi đầu tư, khả năng huy động và tạo 

nguồn lực thực hiện được yêu cầu trong Nội dung thuyết minh của 

hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô thị, còn hiện nay đang lập hồ 

sơ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng. 
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8 UBND huyện Thăng Bình  

Công văn số 13 /UBND-KTHT ngày 07/01/2022  

 

 Qua rà soát nội dung hồ sơ quy hoạch, UBND huyện Thăng Bình 

cơ bản thống nhất phương án quy hoạch đã được Ban Quản lý các 

KKT&KCN tỉnh hoàn thiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công 

văn số 4821/BXD-QHKT ngày 22/11/2021, Thông báo số 136/TB-

UBND ngày 14/4/2021 và nội dung kết luận của UBND tỉnh tại 

buổi báo cáo lần 2 ngày 25/5/2021, ý kiến của huyện Thăng Bình, 

xã Bình Nam vào ngày 07/4/2021, ý kiến cộng đồng dân cư xã Bình 

Nam có liên quan vào ngày 10/6/2021; tuy nhiên đề nghị Sở Xây 

dựng xem xét một số nội dung trong quá trình tổng hợp thẩm định, 

như sau: 

 

a - Về ranh giới quy hoạch: Nghiên cứu điều chỉnh ranh giới quy 

hoạch bao gồm phần diện tích tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 4-4 

phía Tây đấu nối vào đường hiện trạng từ xã Tam Thăng – xã Bình 

Nam, để có cơ sở triển khai dự án về sau, bảo đảm kết nối đồng bộ 

hệ thống giao thông tại khu vực. 

Thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung.  

b - Về công tác tái định cư và di dời mồ mả: Đề nghị có phương án bố 

trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng quy hoạch và phương án 

di dời mồ mả khi triển khai thực hiện dự án. 

Việc tái định cư một số hộ dân bị ảnh hưởng (chủ yếu một số hộ 

tại nút đấu nối đồ án với đường ĐH3.TB) được sắp xếp bố trí tái 

định cư tại chỗ tại khu vực đất ở dọc đường ĐH3.TB và Khu dân 

cư Bình Nam theo quy hoạch. Các khu vực mồ mã được dự kiến 

di dời về Khu nghĩa trang Nam Thăng Bình  

c - Về thoát nước mưa: Hiện nay nước mưa chảy tràn tại khu vực quy 

hoạch, một phần thấm vào đất, một phần tập trung thành dòng, khe 

và chảy về hướng thành phố Tam Kỳ theo khe hiện trạng; theo đó 

cần tính toán đảm bảo việc thoát nước mưa khi dự án khu công 

nghiệp hình thành, hạn chế tối đa việc ngập úng tại khu vực quy 

hoạch và khu vực xung quanh Khu công nghiệp. 

Tiếp thu ý kiến, đồ án đã tính toán việc thu gom, chứa và thoát lũ 

theo hành lang thoát nước hiện trạng có quy mô khoảng 42ha, 

trong đó đã có tính toán cao độ chứa và thoát lũ, đảm bảo không 

ngập úng cục bộ cho khu vực. 

d - Bổ sung quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án quy hoạch 

phân khu xây dựng. 

Hồ sơ đã bổ sung quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án theo 

quy định 
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e - Bổ sung kế hoạch thực hiện quy hoạch, tránh tính trạng quy hoạch 

kéo dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

Tiếp thu ý kiến; bổ sung phần khái toán kinh phí đầu tư xây dựng hạ 

tầng khu vực, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, xác định danh 

mục nhà nước đầu tư, danh mục kêu gọi đầu tư, khả năng huy động 

và tạo nguồn lực thực hiện. 

9 Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường 

Công văn số 66/STNMT-QLĐĐ ngày 07/01/2022 

 

a Về đất đai  

 Hiện trạng sử dụng đất Khu công nghiệp Tam Thăng tại xã Bình 

Nam, huyện Thăng Bình với diện tích 352,85 ha, có nêu chi tiết các 

loại đất. Tuy nhiên, cần cập nhật loại đất theo đúng quy định tại 

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu, thống kê các loại đất 

tuân thủ các ký hiệu sử dụng đất và loại đất theo Thông tư số 

12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về 

hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và 

quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 

 Về quy hoạch sử dụng đất với diện tích 3.528.491,50 m2, bao gồm: 

đất công trình điều hành - dịch vụ: 44.707,70 m2, đất cây xanh: 

659.285,20 m2, đất mặt nước 118.606,90 m2, đất nhà máy, kho 

tàng 2.301.389,50 m2, đất các khu kỹ thuật 42.127 m2, đất giao 

thông 362.375,20 m2. Đề nghị chủ đầu tư cần rà soát các chỉ tiêu sử 

dụng đất cho phù hợp với Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 

13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

Nội dung quy hoạch chung theo Quyết định 1737/QĐ-TTg chỉ 

phê duyệt phạm vi, quy mô, tính chất của khu vực lập quy hoạch, 

không quy định cụ thể từng khu đất, việc lập quy hoạch phân khu 

nhằm mục tiêu cụ thể hóa QĐ-1737 và đã có tính toán đảm bảo 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định. 

 Hiện nay UBND huyện Thăng Bình đang thực hiện Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030, do vậy đề nghị chủ đầu tư phối hợp với 

UBND huyện Thăng Bình để cập nhật Quy hoạch phân khu xây 

dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng vào Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 của huyện Thăng Bình trình 

UBND tỉnh phê duyệt để có cơ thực hiện các bước tiếp theo, đồng 

thời tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Nam. 

Ban Quản lý đã có Công văn số 828/KTM-TNMT ngày 

13/9/2021 gửi UBND huyện Thăng Bình về việc báo cáo kết quả 

thực hiện danh mục, dự án thu hồi đất năm 2021 và đăng ký danh 

mục, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện 

Thăng Bình. 

b Về Môi trường  

        a) Hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC): Tiếp thu ý kiến;  
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Căn cứ Phụ lục I, Mục I Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 13/5/2019 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường thì Quy 

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

Thăng mở rộng giai đoạn đến năm 2030 và 2050 không thuộc đối 

tượng phải thực hiện lập hồ sơ báo cáo ĐMC riêng.  

Để đảm bảo đánh giá các tác động của việc quy hoạch đến môi 

trường khu vực thì nội dung báo cáo ĐMC được lồng ghép vào nội 

dung của đồ án quy hoạch theo quy định của pháp luật về Quy 

hoạch và Xây dựng.  

 b) Về nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) 

lồng ghép trong nội dung của đồ án quy hoạch: 

- Mục 5.7.2. Các vấn đề môi trường chính của đồ án quy hoạch 

Đề nghị xác định rõ đồ án có quy hoạch khu dân cư để đưa ra nhận 

dạng, đánh giá các vấn đề môi trường liên quan đến khu, cụm dân 

cư mới. 

Về mục tiêu môi trường, đề nghị xác định lại mục tiêu thu gom và 

xử lý chất thải từ sinh hoạt, công cộng, thương mại, dịch vụ. 

- Mục 5.7.3. Đánh giá hiện trạng môi trường 

Đề nghị bổ sung nguồn số liệu cụ thể, chính xác về hiện trạng môi 

trường nước, không khí, chất thải rắn trong khu vực quy hoạch và 

khu vực xung quanh. 

- Mục 5.7.4. Dự báo tác động 

Đề nghị xem xét lại đồ án quy hoạch có bố trí chỉnh trang và quy 

hoạch mới dân cư, công cộng, thương mại, dịch vụ để đưa ra các 

yếu tố tác động từ nguồn này. 

- Mục 5.7.5. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động 

Đề nghị bổ sung các biện pháp cụ thể áp dụng trong đồ án quy 

hoạch (như khoảng cách cách ly, giải pháp thu gom, xử lý nước 

thải, công suất trạm xử lý nước thải,…). 

Tiếp thu ý kiến; chỉnh sửa nội dung thuyết minh tại Mục 5. 

10 Đơn vị: Sở Giao thông vận tải  
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Họ và tên: Trần Ngọc Thanh 

Chức vụ: Phó giám đốc Sở giao thông vận tải 

Ý kiến: Chỉnh sửa và thống nhất thông qua 

a - Hướng thoát nước toàn bộ khu vực đổ về khe Ba La, do đó đề nghị 

bổ sung tính toán lượng nước tập trung về khe Ba La để có giải 

pháp phù hợp, lưu ý phía hạ lưu có cầu Tân Thái dài 24m trên tuyến 

đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng. 

- Đồ án tính toán lượng nước mưa trên quy mô lưu vực thoát 

nước về khe Ba La đoạn qua khu vực quy hoạch để đưa ra giải 

pháp thoát nước phù hợp, có khảo sát và lưu ý khẩu độ cầu Tân 

Thái dài 24m trong quá trình thực hiện đồ án. Các hành lang 

thoát lũ có diện tích khoảng 42ha, bề rộng tối thiểu 60m. 

b - Đối với đoạn mương dẫn thu gom nước tại các cửa xả trên đường 

ĐT619 (đường Võ Chí Công), hiện tại có 4 cống thoát nước ngang 

có khẩu độ (1,5x1,5)m, tuy nhiên theo quy hoạch thoát nước chỉ bố 

trí mương có khẩu độ 2m. Đề nghị xác định lại khẩu độ cho phù 

hợp. 

- Hiện nay có các cống qua đường Võ Chí Công có khẩu độ 

1,5x1,5 m, tuy nhiên hiện nay về mùa mưa độ đầy cống thấp do 

đường Võ Chí Công gần trùng với đỉnh phân thủy của khu vực 

đồi cát; Và theo định hướng thoát nước chung của giai đoạn tới 

đối với khu vực Tam Kỳ, khu vực phía Đông đường Võ Chí 

Công sẽ được dẫn nước mặt về sông Trường Giang, khi đó sẽ 

giảm lượng nước mưa về phía Tây qua các cống này, nên bố trí 

khẩu độ mương B=2m và chiều sâu H thay đổi để đảm bảo lưu 

lượng nước dọc tuyến Võ Chí Công. 

c - Đoạn mương trần từ nút N2 đến N4 chạy dọc đến hết ranh giới 

quy hoạch giao với đường trục chính vào khu công nghiệp Thăng 

tại Km4+890 (vị trí ranh giới quy hoạch R3, R4) quy hoạch mương 

trần rộng 10m, tuy nhiên tại vị trí này hiện trạng chỉ có cống ngang 

đường khẩu độ 1m. Đề nghị trong đồ án cần nghiên cứu, xác định 

lại phương án thoát nước băng qua đường tại vị trí nêu trên. 

Tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ. Điều chỉnh hướng tuyến mương theo 

hướng Tây Bắc, đổ về hồ điều tiết 

 

 

  

 



 

 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Tel: 0235.852711; Fax: 0235.852712 

10- đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ XÂY DỰNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

#SoKyHieuVanBan 

V/v lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định 

quy hoạch xây dựng đối với Quy hoạch phân 

khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp 

Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở 

Chu Lai 

#DiaDiemNgayBanHanh 

 

Kính gửi:   

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch đô thị; 

- Thành viên Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc Các Sở: Tài nguyên 

và Môi trường, Giao thông Vận tải Kế hoạch và Đầu tư, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài chính; Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Quảng Nam; UBND thành phố Tam Kỳ. 

- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

thuộc Công an tỉnh Quảng Nam. 

- Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam. 

 

Qua xem xét hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công 

nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai do Ban Quản lý các 

Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức lập, Sở Xây dựng 

(Thường trực Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị) có báo cáo như sau: 

1. Hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam 

Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai đã thực hiện các thủ tục gồm:  

(i) Nhiệm vụ khảo sát và dự toán được UBND tỉnh phê duyệt; 

(ii) Hồ sơ đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, ý kiến chính quyền địa 

phương và tham gia ý kiến của các Sở ngành liên quan tại cuộc họp của UBND 

tỉnh; 

(iii) Hồ sơ đã được Bộ Xây dựng góp ý tại Công văn số 4821/BXD-QHKT 

ngày 22/11/2021; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng 

Nam đã thực hiện giải trình, tiếp thu ý kiến. 

2. Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (gọi tắt là Hội đồng thẩm 

định quy hoạch xây dựng); Công văn số 7255/UBND-NC ngày 13/10/2021 của 

UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy 
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và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp và khu dân cư; Sở Xây dựng (Thường trực Hội đồng thẩm định 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị) kính đề nghị: 

- Thành viên Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị thuộc Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải Kế 

hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài chính; Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam; UBND 

thành phố Tam Kỳ; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

thuộc Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện phối hợp thẩm định Quy hoạch phân khu 

xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế 

mở Chu Lai. 

Văn bản thẩm định đề nghị gởi về Sở Xây dựng trước ngày 04/01/2022 để Sở 

Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng 

xem xét quyết định. 

(Tài liệu file mềm được gởi kèm theo đường qoffice) 

- Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam có trách 

nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu 

công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai cho các thành 

viên Hội đồng thẩm định. 

Sở Xây dựng đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng 

phối hợp thực hiện./. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- PCT UBND tỉnh - Hồ Quang 

Bửu; 

- Lưu: Vt, Qh, LH03. 
(D:\Google Drive\LeHung 2021\TDQH\@QH PK KTM 

CHU LAI\KHU CN TAM THANG MO RONG\HD tham 

dinh\Cv y kien HDTD - QHPK KTM - ky so.docx) 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 
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i117  BAN NHAN DAN 
THANH PHO TAM KY 

S.& 13"  /UBND - QLDT 

V/v tham gia y d6i vai Quy 
hoach phan khu xay dung (tS/ le 
1/2000) Khu cong nghiep Tam 
Thong ma rOng thuOc Khu Kinh 
t6 m6 Chu Lai 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DO 10p - Tv do - Hanh phtic 

Tam ICS), ngay 06 thong  01.  nom 2022 

Kinh 
- UBND tinh Quang Nam; 
- So Xfiy dung tinh Quang Nam; 
- BQL cac Khu kinh to va Khu cong nghiep Tinh. 

UBND thanh ph6 Tam KS/ nhan duqc Cong van s6 2096/SXD-PQH ngay 
27/12/2021 dm Sa Xay dung tinh Quang Nam ve viec lay y kin thanh vien HOi 
d6ng tham dinh Quy hoach phan khu xay dung (tS/ le 1/2.000) Khu cong nghiep 
Tam Thang ma rOng thu6c Khu kinh to ma Chu Lai va h6 so quy hoach kern theo. 
Sau khi nghien ciru n8i dung ho so, UBND thanh ph6 Tam KS/ chua th6ng nhat 
mot so n6i dung ho so quy hoach, kinh de xuat xem xet nghien ciru, dieu chinh 
bo sung cu the nhu sau: 

- Ve king mat bang va chi tieu quy hoach: H6 so quy hoach b6 tri dien 
tich cac 18 dat qua lan, (trung binh tir 20ha-30ha/118, ca biet c6 16 ten 80ha) 
nhung chi tieu ve mat dq xay dung cua timg 18 dat cho phdp tir 40%-70%, 	la qua 
cao. 	xuat xem xet giam chi tieu mat d8 xay dung duoi 40% dong th6i bo 
sung them ha tang giao thong, giam dien tich cac 18 dat. 

- \re giao thong: Mat cat ngang long du6ng cua cac truc giao thong khung 
ducfc quy hoach rOng tir 10m-15m la can can nhac ma r6ng. Rieng tuyen giao 
thong kr nut N10 den N20 de xuat ma r8ng thanh truc chinh khu vuc, theo 
hu6ng duOng c6 dai phan cach giOa bang tham cay xanh canh quan; va dam boo 
c6 the ket not ve truc duiyng Vo Chi C8ng de chia se km luorig giao thong cho 
Khu cong nghiep Tam Thang hien nay. 

- Ve thoat nuoc met: Vi tri,d6 an quy hoach Khu cong nghiep Tam Thang 
m6 rO'ng nomthuong nguon cua ho Song Dam. Qua cac,trfin lut theri gian gan day, 
he) SOng Dam bi ap luc rat,16n 	cac nguon nu& de) ve, gay ngap 	va keo dai, 
anh huang nang den dOi song, san xuat, sinh hog dm than dfin Wing yen khu vuc. 
De th6ng nhat tiep tic phuong an thoat mrofc mat ve khe Ba La ,do vao ho Song 
Dam, de xuat ma rOng dien tich khu cay xanh tap trung; ma rOng toi da dien tich ho 
dieu tiet, xem xet ten 20 ha. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
1Q/clit ruCH 

CHU Ti 

Trim Trung JAW 

- Ve thoat nuac thai: H6 Song Dam,  la viing sinh thai canh quan rat quan 
tong 	Thanh pho Tam KY va Khu kinh to ma not chung. Vira qua, da có met se 
van de, su co lien quan den m6i twang ho Song Dam va cong deng dan xung 
quanh tir viec xir ly nuac thai cua Khu Cong nghiep Tam Thang. VI vay, UBND 
thanh ph6 Tam KY khong thong tthat viec tiep tvc dau not nuac thai da qua )(Cr ly ve 
nguon nuac la khe Ba La; de nghi chuyen nguon xa thai ve huang thug% nguon 
song Ban Thoch. Giai down tru6c mat neu chug the du to ket not ve song Ban 
Thoch, de nghi c6 giai phap xir lY eve be, c6 h6 chtra rieng va khong dau vao 
nguon the Ba La. De dam bao on dinh lau dai, kinh de nghi UBND tinh Quang 
Nam, Ban Quan ly cac khu kinh to va khu cong nghiep tinh Quang Nam quan tam 
sam c6 chti truong du an duong 6ng nuac thai not dr Khu Cong nghiep Tam Thang 
ve song Ban Thach theo quy hoach chung cua Thanh pho (NOi dung da &ray de 
xujt tai Bao cao so 415/BC-UBND ngay 30/11/2021 cUa UBND thanh pho Tam 

Tren day lay kien gop y cua UBND thanh ph6 Tam KY ve ho so. Quy 
hoach phan khu xay dpng (tY le 1/2.000) Khu cong nghiep Tam Thang ma rang 
thu6c Khu kinh to ma Chu Lai. Kinh de nghi UBND tinh Quang Nam, So Xay 
dkmg, Ban Quin ly cac khu kinh to va khu cong nghiep tinh Quang Nam quan tam, 
xem xet giai quyet./. 

Noi 
- Nhir tren; 
- CT, cac PCT UBND thanh phi;'); 
- Citc Phong: QLDT; TN&MT; 
-Lau VT. 
(D:\Lac-Ho  so cong viec\2021\Cong van 
UBND\Kien nghi so GT thoat nuoc DT 

613B\CV UBND.doc) 





UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     #DiaDiemNgayBanHanh

V/v ý kiến thẩm định một số 
hồ sơ quy hoạch đô thị, quy 
hoạch xây dựng.

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Xây dựng về tham gia ý kiến thẩm định các đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh tại các 
Công văn số 2096/SXD-PQH ngày 27/12/2021, Công văn số 2117/SXD-PQH 
ngày 29/12/2021; Báo cáo số 381/BC-SXD ngày 21/12/2021;

Sau khi nghiên cứu các hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
1. Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn đến năm 2030 và năm 2045: Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến tại Công văn 
số 1885/SKHĐT-QHTH ngày 24/9/2021, không bổ sung ý kiến.

2. Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Nam 
phường An Phú, thành phố Tam Kỳ: Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến tại Công 
văn số 2087/SKHĐT-QHTH ngày 13/10/2021, không bổ sung ý kiến.

3. Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam 
Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai: Đề nghị nghiên cứu bổ sung nội 
dung kinh tế đô thị được quy định tại Điểm g khoản 2 Điều 8 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; trong đó luận cứ xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, xác 
định danh mục nhà nước đầu tư, danh mục kêu gọi đầu tư, khả năng huy động và 
tạo nguồn lực thực hiện.

4. Quy hoạch chung đô thị Duy Hải – Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên giai 
đoạn đến năm 2030 và năm 2045: Đối với Phân khu 4 theo đề xuất của dự thảo 
có quy mô 883,38 ha nằm toàn bộ trong Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã 
được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 
1/2000) tại Quyết định 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2021; theo đó, đề nghị cập 
nhập các chỉ tiêu vào dự thảo quy hoạch, trong đó chú ý về chi tiêu đất ở trong 
vùng dự án, xem xét xây dựng quỹ đất ở theo định hướng phát triển căn hộ du 
lịch, biệt thự du lịch với các hoạt động thương mại - dịch vụ.

Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QHTH.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v góp ý nội dung hồ sơ quy hoạch phân 

khu xây dựng 1/2000 Khu công nghiệp Tam 
Thăng mở rộng thuộc Khu KTM Chu Lai.

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình nhận được Công văn số 2112/SXD-
PQH ngày 29/12/2021 của Sở Xây dựng về việc bổ sung lấy ý kiến thành viên 
Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng đối với Quy hoạch phân khu xây dựng 
(tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu 
Lai; 

Qua rà soát nội dung hồ sơ quy hoạch, UBND huyện Thăng Bình cơ bản 
thống nhất phương án quy hoạch đã được Ban Quản lý các KKT&KCN tỉnh hoàn 
thiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 4821/BXD-QHKT ngày 
22/11/2021, Thông báo số 136/TB-UBND ngày 14/4/2021 và nội dung kết luận 
của UBND tỉnh tại buổi báo cáo lần 2 ngày 25/5/2021, ý kiến của huyện Thăng 
Bình, xã Bình Nam vào ngày 07/4/2021, ý kiến cộng đồng dân cư xã Bình Nam 
có liên quan vào ngày 10/6/2021; tuy nhiên đề nghị Sở Xây dựng xem xét một số 
nội dung trong quá trình tổng hợp thẩm định, như sau:

- Về ranh giới quy hoạch: Nghiên cứu điều chỉnh ranh giới quy hoạch bao 
gồm phần diện tích tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 4-4 phía Tây đấu nối vào 
đường hiện trạng từ xã Tam Thăng – xã Bình Nam, để có cơ sở triển khai dự án 
về sau, bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống giao thông tại khu vực.

- Về công tác tái định cư và di dời mồ mả: Đề nghị có phương án bố trí tái 
định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng quy hoạch và phương án di dời mồ mả khi 
triển khai thực hiện dự án.

- Về thoát nước mưa: Hiện nay nước mưa chảy tràn tại khu vực quy hoạch, 
một phần thấm vào đất, một phần tập trung thành dòng, khe và chảy về hướng 
thành phố Tam Kỳ theo khe hiện trạng; theo đó cần tính toán đảm bảo việc thoát 
nước mưa khi dự án khu công nghiệp hình thành, hạn chế tối đa việc ngập úng tại 
khu vực quy hoạch và khu vực xung quanh Khu công nghiệp.

- Bổ sung quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án quy hoạch phân khu 
xây dựng.
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- Bổ sung kế hoạch thực hiện quy hoạch, tránh tính trạng quy hoạch kéo 
dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương.

UBND huyện Thăng Bình có ý kiến như trên, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh 
Quảng Nam nghiên cứu, tổng hợp thẩm định./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c CT UBND huyện;
- Phòng KTHT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
 



               UBND TỈNH QUẢNG NAM
    SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

Về việc góp ý Quy hoạch xây dựng đối 
với Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 
1/2000) Khu Công nghiệp Tam Thăng 

mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai

 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2096/SXD-PQH 
ngày 27/12/2021 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm 
định Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng 
mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai do Ban Quản lý các Khu Kinh tế và 
Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, 
Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Về đất đai
Hiện trạng sử dụng đất Khu công nghiệp Tam Thăng tại xã Bình Nam, 

huyện Thăng Bình với diện tích 352,85 ha, có nêu chi tiết các loại đất. Tuy 
nhiên, cần cập nhật loại đất theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-
BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về quy hoạch sử dụng đất với diện tích 3.528.491,50 m2, bao gồm: đất 
công trình điều hành - dịch vụ: 44.707,70 m2, đất cây xanh: 659.285,20 m2, đất 
mặt nước 118.606,90 m2, đất nhà máy, kho tàng 2.301.389,50 m2, đất các khu kỹ 
thuật 42.127 m2, đất giao thông 362.375,20 m2. Đề nghị chủ đầu tư cần rà soát 
các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp với Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 
13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 
chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm 
nhìn đến năm 2050.

Hiện nay UBND huyện Thăng Bình đang thực hiện Quy hoạch sử dụng 
đất thời kỳ 2021-2030, do vậy đề nghị chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện 
Thăng Bình để cập nhật Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công 
nghiệp Tam Thăng mở rộng vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 của 
huyện Thăng Bình trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ thực hiện các bước tiếp 
theo, đồng thời tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Nam.
       2. Về môi trường
       a) Hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC):

Căn cứ Phụ lục I, Mục I Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường thì Quy hoạch phân khu xây dựng 
(tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng giai đoạn đến năm 2030 và 
2050 không thuộc đối tượng phải thực hiện lập hồ sơ báo cáo ĐMC riêng. 
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Để đảm bảo đánh giá các tác động của việc quy hoạch đến môi trường khu 
vực thì nội dung báo cáo ĐMC được lồng ghép vào nội dung của đồ án quy 
hoạch theo quy định của pháp luật về Quy hoạch và Xây dựng. 

b) Về nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) lồng 
ghép trong nội dung của đồ án quy hoạch:

- Mục 5.7.2. Các vấn đề môi trường chính của đồ án quy hoạch
Đề nghị xác định rõ đồ án có quy hoạch khu dân cư để đưa ra nhận dạng, 

đánh giá các vấn đề môi trường liên quan đến khu, cụm dân cư mới.
Về mục tiêu môi trường, đề nghị xác định lại mục tiêu thu gom và xử lý 

chất thải từ sinh hoạt, công cộng, thương mại, dịch vụ.
- Mục 5.7.3. Đánh giá hiện trạng môi trường
Đề nghị bổ sung nguồn số liệu cụ thể, chính xác về hiện trạng môi trường 

nước, không khí, chất thải rắn trong khu vực quy hoạch và khu vực xung quanh.
- Mục 5.7.4. Dự báo tác động
Đề nghị xem xét lại đồ án quy hoạch có bố trí chỉnh trang và quy hoạch 

mới dân cư, công cộng, thương mại, dịch vụ để đưa ra các yếu tố tác động từ 
nguồn này.

- Mục 5.7.5. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động
Đề nghị bổ sung các biện pháp cụ thể áp dụng trong đồ án quy hoạch (như 

khoảng cách cách ly, giải pháp thu gom, xử lý nước thải, công suất trạm xử lý 
nước thải,…).

Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, căn cứ theo các quy định hiện hành 
tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Thăng Bình (ph/hợp);
- Ban QL các KKT và KCN tỉnh (ph/hợp);                         
- Lưu: VT, CCQLĐĐ.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Quảng Nam, ngày         tháng        năm 2022        

PHIẾU Ý KIẾN 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

Thông qua hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công 

nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai 

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 2096/SXD-PQH ngày 

27/12/2021 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định quy 

hoạch xây dựng đối với Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công 

nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai. Qua nghiên cứu, Sở 

Giao thông vận tải tham gia ý kiến như sau: 

1. Thông tin thành viên Hội đồng thẩm định 

- Họ và tên: Trần Ngọc Thanh 

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở giao thông vận tải 

- Địa chỉ:  12 Trần Phú, tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Số ĐT: 03253852372 

2. Nội dung thẩm định 

Ý kiến đánh giá  

Thống nhất nội dung hồ sơ  

Chỉnh sửa và thống nhất thông qua X 

Nội dung cần chỉnh sửa: 

- Hướng thoát nước toàn bộ khu vực đổ về khe Ba La, do đó đề nghị bổ sung 

tính toán lượng nước tập trung về khe Ba La để có giải pháp phù hợp, lưu ý phía hạ 

lưu có cầu Tân Thái dài 24m trên tuyến đường trục chính vào khu công nghiệp 

Tam Thăng. 

- Đối với đoạn mương dẫn thu gom nước tại các cửa xả trên đường ĐT619 

(đường Võ Chí Công), hiện tại có 4 cống thoát nước ngang có khẩu độ (1,5x1,5)m, 

tuy nhiên theo quy hoạch thoát nước chỉ bố trí mương có khẩu độ 2m. Đề nghị xác 

định lại khẩu độ cho phù hợp. 

- Đoạn mương trần từ nút N2 đến N4 chạy dọc đến hết ranh giới quy hoạch 

giao với đường trục chính vào khu công nghiệp Thăng tại Km4+890 (vị trí ranh 



 

 

giới quy hoạch R3, R4) quy hoạch mương trần rộng 10m, tuy nhiên tại vị trí này 

hiện trạng chỉ có cống ngang đường khẩu độ 1m. Đề nghị trong đồ án cần nghiên 

cứu, xác định lại phương án thoát nước băng qua đường tại vị trí nêu trên. 

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

  (Ký và ghi rõ họ tên) 
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