
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

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

Quảng Nam, ngày       tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án công nhận thị trấn 
Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án 
công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô 
thị loại IV, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT
1. Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về việc phân loại đô thị.
Căn cứ Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 
2020 - 2030.

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh 
phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Căn cứ Kết luận số 38-KL/TU ngày 19/7/2016  của Tỉnh ủy (khóa XXI, 
Hội nghị lần thứ 4) về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2016 - 2020.

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 38-KL/TU ngày 
19/7/2016 của Tỉnh ủy (Hội nghị lần thứ tư, khóa XXI) về xây dựng và phát 
triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND huyện 
Núi Thành thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng 
(đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

2. Sự cần thiết và mục tiêu:
Đô thị Núi Thành (thị trấn Núi Thành mở rộng) nằm phía Nam của tỉnh 

Quảng Nam, có vị trí địa lý - kinh tế đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Nam 
và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nằm trong cụm đô thị động lực Núi 
Thành - Dốc Sỏi - Châu Ổ - Vạn Tường, là trung điểm giao thoa của hai vùng 
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Bắc - Nam; các hoạt động kinh tế, thương mại và du lịch thông qua hệ thống 
cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, hành lang giao thông Bắc - Nam, hành lang 
kinh tế Đông - Tây, các khu công nghiệp tập trung: Khu công nghiệp cơ khí ô 
tô Chu Lai - Trường Hải, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Tam Phú, Tam Anh 
và các điểm du lịch nổi tiếng như: Khu du lịch Bãi Rạng, Tam Hải, Tam 
Hòa,…. Với những lợi thế chiến lược trên, trong thời gian qua thị trấn Núi 
Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) có vai trò quan trọng, được khẳng định là 
trung tâm vùng khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam nói riêng cũng như Vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung nói chung. 

Năm 2014, Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Nam được phê duyệt (trên cơ sở 
khớp nối quy hoạch vùng Đông và vùng Tây của tỉnh) một lần nữa khẳng 
định vai trò của đô thị Núi Thành, nằm trong Cụm động lực số 3, thúc đẩy 
phát triển kinh tế hành lang Nam Quảng Nam.

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy 
hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai (bao gồm thị trấn Núi Thành 
và các xã Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, 
Tam Tiến và một phần xã Tam Nghĩa thuộc huyện Núi Thành) với mục tiêu 
hình thành trung tâm công nghiệp - du lịch - dịch vụ của Vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung, làm động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu 
vực miền Trung và cả nước; theo đó, đô thị Núi Thành đóng vai trò là trung 
tâm thương mại, dịch vụ, tài chính của Khu Kinh tế mở Chu Lai và được định 
hướng phát triển theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

Đô thị Núi Thành được hình thành gắn kết với phát triển của Khu Kinh 
tế mở Chu Lai sẽ được hỗ trợ phát triển dân cư và các dịch vụ đô thị. Bên 
cạnh đó, Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Nam cũng như Chương trình phát triển 
đô thị của tỉnh định hướng phát triển đô thị Núi Thành đạt tiêu chuẩn đô thị 
loại IV và hiện tại được xác định trong Kế hoạch nâng loại đô thị quốc gia 
được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 
24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Với vị thế, tiềm năng và tầm quy hoạch đã xác định, trong những năm 
qua Trung ương, tỉnh, địa phương đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát 
triển Khu Kinh tế mở Chu Lai nói chung cũng như đô thị Núi Thành nói 
riêng. Qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, được sự quan tâm đầu tư của Trung 
ương, tỉnh, sự nổ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Núi Thành 
trong việc phát huy mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tập trung 
xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, chỉnh trang 
đô thị; bộ mặt của đô thị hiện đại, văn minh đã dần hình thành rõ nét, chất 
lượng cuộc sống của người dân ngày được nâng lên. Đến nay, thị trấn Núi 
Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đã hội tụ đủ tiêu chuẩn để công nhận đạt 
chuẩn đô thị loại IV theo các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về việc phân loại đô thị.

Do đó, việc đề nghị công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi 
Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV là cần thiết, phù hợp với chiến lược phát 
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triển kinh tế - xã hội và Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn toàn tỉnh 
Quảng Nam, phản ảnh đầy đủ quá trình phát triển và vai trò của thị trấn Núi 
Thành mở rộng (đô thị Núi Thành), tạo điều kiện khai thác tối ưu các tiềm 
năng và lợi thế vốn có, thực hiện tốt vai trò là động lực phát triển kinh tế 
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Tổ chức triển khai và kết quả:
Căn cứ Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; Quy 
hoạch xây dựng vùng tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, Kết luận 
số 38-KL/TU ngày 19/7/2016  của Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động thực hiện 
Kết luận số 38-KL/TU, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Núi Thành phối 
hợp với Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án đề nghị công 
nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại 
IV theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội khóa 13 về việc phân loại đô thị.

Đến nay, hồ sơ đề án đã hoàn thành, được HĐND huyện Núi Thành ban 
hành Nghị quyết thông qua và Sở Xây dựng kiểm tra cơ bản đảm bảo theo ý 
kiến thẩm định của Bộ Xây dựng.

2. Nội dung đề án:
a) Về hồ sơ, gồm:
- Phần thuyết minh đề án.
- Các phụ lục:
+ Các văn bản pháp lý: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Núi 

Thành thông qua Đề án phân loại đô thị và các văn bản liên quan;
+ Bảng biểu số liệu liên quan được các cơ quan chuyên môn xác nhận;
+ Các bản vẽ thu nhỏ (A3) về sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng (01 bản), bản 

đồ địa giới hành chính đô thị (01 bản), bản đồ hiện trạng xây dựng đô thị và vị 
trí các dự án đang triển khai thực hiện (01 bản), sơ đồ định hướng phát triển 
không gian (01 bản), bản đồ quy hoạch đợt đầu giai đoạn ngắn hạn (02 bản vẽ 
thể hiện các nội dung quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật);

+ Quy hoạch chung đô thị Núi Thành được duyệt.
b) Về cấu trúc đề án:
Cơ bản tuân thủ đảm bảo theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13  

ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về việc phân loại 
đô thị, số liệu được cập nhật đến thời điểm năm 2020.

c) Nội dung đề án:
* Phạm vi thực hiện: toàn bộ địa giới hành huyện Núi Thành, với diện 

tích tự nhiên: 55.595 ha, cụ  thể như sau:
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- Phía Đông: giáp biển Đông;
- Phía Tây: giáp huyện Phú Ninh và huyện Bắc Trà My;
- Phía Nam: giáp huyện Bình Sơn và huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi;
- Phía Bắc: giáp thành phố Tam Kỳ.
Trong đó:
+ Khu vực nội thị dự kiến gồm 08 xã và thị trấn (dự kiến 09 phường nội 

thị): thị trấn Núi Thành và các xã: Tam Hiệp, Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, 
Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Giang, Tam Mỹ Đông, Tam Hòa.

+ Khu vực ngoại thị gồm 08 xã: Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Sơn, 
Tam Thạnh, Tam Hải, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Tiến.

* Đánh giá tiêu chí phát triển đô thị:
Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh 

tế - xã hội đô thị (Đạt 19,66/20,0 điểm)
- Vị trí, chức năng vai trò của đô thị (đạt 5/5 điểm): là trung tâm tổng 

hợp cấp vùng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Núi 
Thành, Khu Kinh tế mở Chu Lai và vùng Đông tỉnh Quảng Nam. Là một đầu 
mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng phía Nam tỉnh Quảng Nam, 
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Có vị trí quan trọng về an ninh và quốc 
phòng. 

Đánh giá tiêu chuẩn về vị trí, chức năng, vai trò của đô thị, đô thị Núi 
Thành đạt 5/5 điểm.

- Cân đối thu chi ngân sách: thu ngân sách trên địa bàn đô thị Núi Thành 
năm 2020 là 1.889 tỷ đồng và chi ngân sách là 1.627 tỷ đồng, cân đối dư. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
- Thu nhập bình quân đầu người: năm 2020, đạt 45,2 triệu đồng/người 

bằng 0,72 lần trung bình cả nước (theo số liệu khảo sát của Tổng cục Thống 
kê năm 2020, thu nhập bình quân đầu người là 50,76 triệu đồng/năm). Yêu 
cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối đa là 1,05 và tối thiểu là 0,7 lần. 

Đánh giá đạt 2,66/3,0 điểm.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: mục tiêu phát triển kinh tế của đô thị trong 

giai đoạn 2020 - 2025 là tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây 
dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản. Đạt 
yêu cầu đối với đô thị loại IV là phải đạt tối đa là tăng tỷ trọng công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản; tối thiểu là tăng tỷ 
trọng công nghiệp, xây dựng hoặc tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông 
lâm thủy sản. 

Đánh giá đạt 3,0/3,0 điểm.
-  Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (2018 - 2020) của 
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đô thị Núi Thành đạt 10,86%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 
là 5,5% và tối đa ≥ 6,0%. 

Đánh giá đạt 2/2 điểm.
- Tỷ lệ hộ nghèo: đến cuối năm 2020 tổng số hộ dân khu vực nội thị là 

25.796 hộ; trong đó, có 307 hộ nghèo, vậy tỷ lệ hộ nghèo là 1,19%. Yêu cầu 
đối với đô thị loại IV đạt điểm tối thiểu khi tỷ lệ hộ nghèo là >9,0% và đạt 
điểm tối đa khi tỷ lệ hộ nghèo ≤ 7,0%. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
- Tỷ lệ tăng dân số: năm 2020 tỷ lệ tăng dân số chung của đô thị đạt 

1,797%. Trong đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,937%, tỷ lệ tăng dân số cơ học 
đạt 0,86%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV tỷ lệ tăng dân số chung phải đạt tối 
thiểu là 1,0% và tối đa ≥ 1,4%. 

Đánh giá đạt 3,0/3,0 điểm.
Tiêu chí 2: Quy mô dân số (Đạt 8,0/8,0 điểm)
- Quy mô dân số toàn đô thị: năm 2020 đô thị Núi Thành có 160.414 

người; trong đó, dân số thường trú theo số liệu thống kê năm 2020 là 144.637 
người, dân số tạm trú được tính quy đổi về dân số đô thị được là 15.777 
người. Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 50.000 người, tối đa 
100.000 người. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
- Quy mô dân số khu vực nội thị, bao gồm cả dân số quy đổi là: 98.768 

người; trong đó: dân số thường trú theo số liệu thống kê năm 2020 là 83.553 
người, dân số tạm trú được tính quy đổi về dân số đô thị được là 15.215 
người. Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 20.000 người tối đa 
50.000 người. 

Đánh giá đạt 6,0/6,0 điểm.
Tiêu chí 3: Mật độ dân số (Đạt 4,5/6,0 điểm)
-  Mật độ dân số toàn đô thị: 289 người /km2. Yêu cầu đối với đô thị loại 

IV đạt từ 1.200 đến ≥1.400 người /km2. 
Đánh giá đạt 0/1,5 điểm.
- Mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị: 6.076 người/km2. 

Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt từ 4.000 đến ≥ 6.000 người /km2. 
Đánh giá đạt 4,5/4,5 điểm.
Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (Đạt 6,0/6,0 điểm)
- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị: 74,35%. Yêu cầu đối với 

đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 55% và tối đa là 65%. 
Đánh giá đạt 1,5/1,5 điểm.
- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị: 82,12%. Yêu cầu đối 
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với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 70% và tối đa là 80%.
Đánh giá đạt 4,5/4,5 điểm.
Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô 

thị (Đạt 56,88/60 điểm)
- Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị (Nhóm 

5A): đạt 44,88 điểm.
+ Diện tích sàn nhà ở bình quân: 26,91 m2 sàn/người. Yêu cầu đối với đô 

thị loại IV đạt tối thiểu đạt 26,5 m2 sàn/người, tối đa ≥ 29 m2 sàn/người. 
Đánh giá đạt 0,78/1,0 điểm.
+ Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố khu vực nội thị: 90,77%. Yêu cầu đối 

với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 85% và tối đa ≥ 90%. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Chỉ tiêu đất dân dụng: 101,87 m2/người. Yêu cầu đối với đô thị loại IV 

đạt tối thiểu là 61 m2/người và tối đa là 78 m2/người, đánh giá vượt mức tối đa.
Đánh giá đạt 0,75/1,0 điểm. (diện tích đất dân dụng vượt mức tối đa so 

với tiêu chuẩn thì đánh giá đạt mức điểm tối thiểu)
+ Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị: 5,39 m2/người. 

Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu 3,0 m2/người và tối đa là 4,0 
m2/người.

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở: 7,23 m2/người. Yêu 

cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 1,0 m2/người và tối đa là 1,5 m2/người.
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Cơ sở y tế cấp đô thị (chỉ tính cho các cơ sở, TTYT chuyên sâu, Bệnh 

viên đa khoa, Chuyên khoa các cấp): 6,28 giường/1.000 người. Yêu cầu đối 
với đô thị loại IV đạt từ 2,4 đến trên 2,8 giường/1.000 dân. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị: tổng số có 05 cơ sở; trong đó, có 03 

Trường PTTH, 01 Trường Cao đẳng Quảng Nam (cơ sở đào tạo Núi Thành), 
01 Trường Cao đẳng THACO.  Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 
có 02 cơ sở, tối đa ≥ 04 cơ sở. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Công trình văn hóa cấp đô thị (thư viện, bảo tàng, triển lãm, nhà hát, 

rạp xiếc, cung văn hóa, cung thiếu nhi, nhà văn hóa, …), tổng số có 03 công 
trình cấp đô thị là Trung tâm văn hóa - TDTT Núi Thành, Thư  viện huyện 
Núi Thành, Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Yêu 
cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 02 cơ sở và tối đa là ≥ 4 cơ sở. 

Đánh giá đạt 0,88/1,0 điểm.
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+ Công trình TDTT cấp đô thị (sân thể thao, sân vận động, Trung tâm 
TDTT, nhà thi đấu, bể b ơi, câu lạc bộ, …), tổng số có 05 công trình: Trung 
tâm thể thao Núi Thành, Nhà thi đấu Núi Thành, 01 Câu lạc bộ thể dục thẩm 
mỹ và 02 Câu lạc bộ thể hình cấp đô thị. Ngoài ra còn có các sân bóng đá 
mini, sân cầu lông, sân bóng chuyền ở các cơ quan công sở,.… Yêu cầu đối 
với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 2 cơ sở và tối đa là ≥ 3 cơ sở. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Công trình thương mại - dịch vụ cấp đô thị (chợ, siêu thị, cửa hàng 

bách hóa,…), có 08 công trình cấp đô thị: chợ Núi Thành, chợ Tam Quang, 
chợ Tam Anh, chợ Trạm, chợ Chu Lai, chợ Tam Giang, chợ Tam Hòa, chợ 
Tam Mỹ Đông. Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 2 công trình và 
đạt tối đa là ≥ 4 công trình. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Đầu mối giao thông (cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội 

địa, ga đường sắt, bến xe ô tô): Đô thị được xác định là đầu mối giao thông cấp 
vùng do có bến xe, cảng biển (cảng Kỳ Hà, Tam Hiệp), ga đường sắt (ga Núi 
Thành, ga Diêm Phổ), sân bay (Chu Lai) ở trong khu vực. So với yêu cầu đối 
với đô thị loại IV tối thiểu đạt cấp liên huyện và tối đa đạt cấp tỉnh. 

Đánh giá đạt 2/2 điểm.
+ Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị so với đất xây dựng trong khu nội 

thị: 18,9%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 12% và tối đa 
≥17%.

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Mật độ đường chính trong khu vực nội thị (tính đến đường có bề rộng 

phần xe chạy ≥ 7,5m): 5,65 km/km2. Yêu cầu đối với đô thị loại IV tối thiểu 
phải đạt 6,0 km/km2 và tối đa ≥ 8,0 km/km2. 

Đánh giá đạt 0/2 điểm.
+ Diện tích đất giao thông/dân số khu vực nội thị: 31,11 m2/người. Yêu 

cầu đối với đô thị loại IV phải đạt đạt tối thiểu là 7 m2/người và tối đa ≥ 9 
m2/người. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng: khoảng 10,2% nhu cầu 

phục vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn. Yêu cầu đối với đô thị 
loại IV đạt tối thiểu là 3,0% và tối đa 5,0%. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị: 488 kWh/người/năm. Yêu 

cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 350 kW/người/năm và tối đa ≥ 
500 kW/người/năm. 

Đánh giá đạt 0,98/1,0 điểm.
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+ Tỷ lệ đường phố chính khu vực xây nội thị được chiếu sáng: 96,57%. 
Yêu cầu yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt 90 - 95%. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Tỷ lệ ngõ hẻm khu vực xây dựng nội thị được chiếu sáng: 85,5%. Yêu 

cầu yêu đối với đô thị loại IV phải đạt 50 - 70%. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Tiêu chuẩn cấp n ư ớc sinh hoạt trong khu vực nội thị: 136,63 

lít/người/ngàyđêm. Yêu cầu yêu đối với đô thị loại IV phải từ 100 - 120 
lít/người/ngàyđêm. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch hợp vệ sinh: 95,28%. 

Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 90% và tối đa là 95%.  
Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
+ Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động) (số 

thuê bao/100 dân): 24,59 thuê bao/100 dân. Yêu cầu đối với đô thị loại IV 
phải đạt tối thiểu 15 và tối đa là 20 thuê bao/100 dân. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.  
+ Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số (%): 100%. Yêu cầu đối 

với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 90 và tối đa là 95%. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị: 8,43 km/km2. 

Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 3,0 và tối đa là 3,5 km/km2. 
Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
+ Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng 

(%): hiện nay, đô thị sử dụng hệ thống cống chung, mạng lưới cống hộp, cống 
ngầm kết hợp mương hở, rãnh hở. Hệ thống cống thoát nước của đô thị được 
chú trọng xây dựng và cải tạo để đảm bảo thoát nước nhanh và chống ngập 
úng; ở các khu đô thị mới hệ thống thoát nước được xây dựng hoàn chỉnh 
đồng bồ với hệ thống giao thông; các khu vực đô thị cũ đã và đang cải tạo 
nâng cấp. Yêu cầu đối với đô thị loại IV tối thiểu phải có giải pháp và tối đa 
là đang triển khai thực hiện phòng chống, giảm ngập úng. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu huỷ, chôn lấp an toàn sau xử 

lý, tiêu huỷ: 100%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV tối thiểu đạt 70% và tối đa 
là ≥85%. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%): hiện nay, 

trên địa bàn thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) có 05 nhà máy xử 
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lý n ước thải: Nhà máy n ước thải Khu công nghiệp Bắc Chu Lai công suất 
1.900 m3/ngày đêm; Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp dịch vụ hậu 
cần cảng Tam Hiệp công suất 4.800 m3/ngày đêm; Nhà máy xử lý nước thải 
Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải công suất 2.200 m3/ngày 
đêm; Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc công 
suất 6.000 m3/ngày đêm, các nhà máy này phục vụ xử lý nước thải cho các cơ 
sở sản xuất tại các Khu công nghiệp. Nhà máy xử lý nước thải đô thị Núi 
Thành được xây dựng với công suất 5.000 m3/ngày đêm, phục vụ nhu cầu xử 
lý nước thải cho khu vực đô thị Núi Thành, các khu đô thị Tam Hiệp, khu dân 
cư Tam Hiệp,... Tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt đạt khoảng 22,96%. Yêu cầu 
đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 15% và tối đa là 25%.  

Đánh giá đạt 0,88/1,0 điểm.
+ Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 90,03%. Yêu cầu đối với đô thị loại 

IV phải đạt tối thiểu là 70% và tối đa là 80%. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý: 100%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV 

phải đạt tối thiểu là 65% và tối đa là 70%. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Nhà tang lễ: hiện có 01 nhà tang lễ, đ ư ợc xây dựng kết hợp trong 

khuôn viên Bệnh viện huyện Núi Thành, Bệnh viện đa khoa Trung ương 
Quảng Nam. Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu có dự án xây 
dựng và tối đa ≥ 1 cơ sở.  

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng (%): trên địa bàn đô thị Núi Thành 

hiện chưa sử dụng hình thức hoả táng, đạt 0%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV 
phải đạt tối thiểu đạt 5% và tối đa đạt 10%.  

Đánh giá đạt 0/1 điểm.
+ Đất cây xanh đô thị: 9,07 m2/người. Yêu cầu đối với đô thị loại IV 

phải tối thiểu đạt 5 m2/người và tối đa đạt 7 m2/người.  
Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
+ Đất cây xanh công cộng: 5,45 m2/người. Yêu cầu đối với đô thị loại IV 

phải tối thiểu đạt 4 m2/người và tối đa đạt 5 m2/người.  
Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
+ Quy chế quản lý, quy hoạch kiến trúc đô thị: đã phê duyệt Quy chế quản 

lý kiến trúc đô thị Núi Thành vào năm 2017; hiện đang triển khai thực hiện 
quản lý đô thị theo Quy chế được duyệt. Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối 
đa là đã có Quy chế, ban hành tối thiểu 2 năm, thực hiện tốt theo Quy chế. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
+ Về chỉ tiêu tuyến phố văn minh đô thị: đã công nhận được 10/31 tuyến 
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phố là tuyến phố văn minh đô thị, đạt 32,26%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV 
tối thiểu đạt 30% và tối đa đạt 40%. 

Đánh giá đạt 1,61/2,0 điểm.
+ Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị: đã và đang thực hiện các dự 

án cải tạo chỉnh trang các khu dân cư như: cải tạo mở rộng khu Quảng 
Trường, mở rộng chỉnh trang các tuyến phố chính như: Đỗ Đăng Tuyển, 
Quang Trung, chỉnh trang khu dân cư Khối 2. Yêu cầu đối với đô thị loại IV 
đạt tối thiểu có dự án và tối đa có 01 dự án. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
+ Số l ư ợng không gian công cộng cấp đ ô thị: hiện có 07 không gian 

công cộng chính: Công viên Núi Thành, Quảng trường Núi Thành, Trung tâm 
văn hóa - TDTT huyện, Di tích chiến thắng Núi Thành, khu vui chơi trẻ em, 
công viên khu tái định cư Tam Quang. Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối 
thiểu có 02 công trình và tối đa có 04 công trình. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
+ Có công trình kiến trúc tiêu biểu: trên địa bàn 01 công trình kiến trúc 

tiêu biểu được công nhận cấp quốc gia và 17 công trình đạt cấp tỉnh. Yêu cầu 
đối với đô thị loại IV có công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình văn hóa lịch 
sử, di sản được công nhận đạt tối thiểu cấp tỉnh công nhận; tối đa cấp quốc 
gia, quốc tế công nhận. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.
- Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại 

thị (nhóm 5B): đạt 12/12 điểm.
+ Trường học (%): 05/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học theo 

Bộ tiêu chí nông thôn mới, đạt 62,5%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối 
đa 35%. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Nhà văn hóa, khu thể thao xã: 07/08 Nhà văn hóa, khu thể thao xã đạt 

chuẩn theo quy định, đạt 87,5%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối đa 30%. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Chợ nông thôn (%): 05/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về chợ nông thôn 

theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, đạt 62,5%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt 
tối thiểu là 40% và tối đa đạt 50%. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Nhà ở dân cư (%): 07/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư 

theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, đạt 87,5%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt 
tối đa 50%. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
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+ Giao thông (%): 06/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông theo Bộ 
tiêu chí nông thôn mới, đạt 75%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV tối đa đạt 30%. 

Đánh giá đạt 3,0/3,0 điểm.
+ Điện (%): đến nay 100% hộ dân ở các xã đã có lưới điện đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật của ngành điện; tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên an toàn tại khu 
vực nông thôn đạt 100%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối đa 76%. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Môi trường (%): 06/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường theo 

Bộ tiêu chí nông thôn mới, đạt 75%. Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối 
thiểu là 20% và tối đa đạt 30%. 

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.
+ Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ 

(%): khu vực ngoại thị là vùng có điều kiện đất đai phì nhiêu, hệ thống làng 
nghề và công trình di tích lịch sử, vùng có lợi thế về sản xuất lương thực, thực 
phẩm và các dịch vụ du lịch sinh thái cho vùng đô thị, được quy hoạch định 
hướng là vùng hạn chế phát triển đô thị, hạn chế mở rộng các điểm dân cư 
hiện hữu phân tán trong vùng sản xuất nông nghiệp. Quỹ đất nông nghiệp, 
vùng cảnh quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ đạt 100%. Yêu cầu đối với đô 
thị loại IV đạt tối đa 60%. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm. 
III. KẾT LUẬN
Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá theo hiện trạng thị trấn Núi Thành mở 

rộng (đô thị Núi Thành) theo tiêu chuẩn đô thị loại IV là: 95,04 đ iểm. Đạt 
chuẩn đô thị loại IV và phù hợp với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai 
đoạn 2021 - 2030 ban hành tại Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ.   

UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, có Nghị quyết thông qua Đề 
án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn 
đô thị loại IV. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.   
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;
- Các Sở: XD, TP, NV;
- UBND huyện Núi Thành;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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