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THÔNG BÁO
 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

Ngày 31/3/2021, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ 
trì họp nghe báo cáo đề xuất Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 
Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn 
vị: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Văn 
phòng UBND tỉnh, UBND huyện Thăng Bình, Công ty TNHH MTV Phát 
triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh 
tế mở Chu Lai và đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp; 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận:

1. Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng 
mở rộng phải đảm bảo tuân thủ theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu 
Kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018. Tuy nhiên, cần lưu ý các nội dung sau:

- Xác định quy mô, ranh giới, phạm vi nghiên cứu cho phù hợp đảm bảo 
hạn chế thấp nhất việc ảnh hướng đến đời sống của nhân dân, việc di dời, giải 
phóng mặt bằng đối với khu vực dân cư tập trung đông đúc; có phương án 
quy hoạch, bố trí hệ thống cây xanh cách ly khu công nghiệp với khu dân cư 
phù hợp với định hướng ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp; 
phạm vi vệt cây xanh 100 m dọc đường Võ Chí Công không đưa vào phạm vi 
nghiên cứu, quy hoạch; đối với ô đất dịch vụ theo đồ án quy hoạch chung tại 
vị trí nút giao giữa đường trục chính Khu công nghiệp Tam Thăng (đường nối 
từ Quốc lộ 1A đến đường Võ Chí Công) với đường Võ Chí Công cần xem xét 
loại hình dịch vụ để quy hoạch cho phù hợp (nếu chức năng dịch vụ phục vụ 
cho việc phát triển Khu công nghiệp Tam Thăng thì đưa vào phạm vi nghiên 
cứu, lập quy hoạch; nếu chức năng dịch vụ phục vụ chung cho Khu Kinh tế 
mở Chu Lai thì đưa ra khỏi ranh giới quy hoạch để kêu gọi đầu tư, thực hiện 
dự án).

- Hệ thống thoát nước, hướng tuyến khe Ba La phải nghiên cứu, tính 
toán đảm bảo thoát nước cho toàn bộ lưu vực khi đầu tư Khu công nghiệp 
Tam Thăng mở rộng và Khu công nghiệp Nam Thăng Bình; tổ chức lấy ý 
kiến của người dân, cộng đồng dân cư các xã phía Bắc khu vực quy hoạch 
như Bình Nam, Bình An, Bình Trung, Bình Tú,...; phải tuân thủ hiện trạng địa 
hình tự nhiên, nghiên cứu mở rộng lòng khe Ba La, nắn dòng chảy và bố trí 
một số hồ điều tiết để trữ nước, làm không gian chứa nước cho mùa mưa và tổ 
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chức mở rộng hệ thống cây xanh dọc hai bên khe Ba La để đảm bảo hành lang 
thoát lũ và cảnh quan cho khu công nghiệp.

- Định hướng ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Tam 
Thăng mở rộng và Khu công nghiệp Nam Thăng Bình là các khu công nghiệp 
bố trí các ngành nghề ít tác động nhất đến môi trường sinh thái; bố trí vệt cây  
xanh cách lý phù hợp với ngành nghề nhưng đảm bảo vệt cây xanh cách ly 
không nhỏ hơn 20 m; các khu vực tiếp giáp với các khu dân cư phải bố trí vệt 
cây xanh 50 m để cách ly với khu dân cư và không làm ảnh hướng đến môi 
trường, cuộc sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Đường trong khu công nghiệp phải được quy hoạch mặt cắt đảm bảo 
cho xe vận chuyển container vận hành được an toàn, thuận lợi; vỉa hè rộng ít 
nhất 8 m để đảm bảo không gian bố trí các hệ thống hạ tầng ngầm. Do khoảng 
cách từ điểm đấu nối đường trục chính Khu công nghiệp Tam Thăng (đường 
nối từ Quốc lộ 1A đến đường Võ Chí Công) đến điểm dự kiến quy hoạch đấu 
nối từ Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng đến Quốc lộ 1A gần (khoảng 1,6 
km) nên quy hoạch tuyến đường này chỉ trong phạm vi nội bộ khu công 
nghiệp (không đấu nối đến Quốc lộ 1A).

- Trạm xử lý nước thải cần bố trí tại vị trí phù hợp với lưu vực thoát 
nước chung của khu vực.

- Quy hoạch tuyến đường dây 110kV cấp điện cho khu công nghiệp cần 
xem xét, bố trí trên dãi phân cách của tuyến đường giao thông đảm bảo hành 
lang an toàn lưới điện theo quy định.

- Làm việc với Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp 
Chu Lai và Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam để đề xuất phương án quy 
hoạch, mở rộng nhà máy của Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam cho phù 
hợp; không gây ảnh hưởng đến việc thoát nước trong khu vực, nhất là vào 
mùa mưa lũ.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng dân cư trong khu vực quy hoạch để đề 
xuất quy mô khu tái định cư phù hợp trong đồ án Quy hoạch phân khu xây 
dựng (1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; nghiên cứu, lựa chọn vị 
trí tiếp giáp với khu dân cư hiện trạng để thuận lợi cho việc sản xuất, sinh 
hoạt và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân; việc chôn cất, cải 
táng mồ mả được thực hiện phù hợp với quy hoạch.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp thu ý kiến của các thành 
viên dự họp để phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, tổ 
chức lấy ý kiến của UBND huyện Thăng Bình, cộng đồng dân cư và các tổ 
chức, cá nhân liên quan; tổng hợp hồ sơ , gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình 
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

3. Sở Xây dựng, UBND huyện Thăng Bình và các Sở, ngành, đơn vị liên 
quan phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong quá trình 
hoàn chỉnh đồ án quy hoạch.
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Đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp triển 
khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có v ướng mắc, phát sinh, kịp 
thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: XD, TN và MT, NN và PTNT, GTVT;
- BQL Khu KTM Chu Lai;
- UBND huyện Thăng Bình;
- Công ty TNHH MTV PTHT KCN Chu Lai;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Trần Anh Tuấn
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