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cgNG HoA xA ueI cnu Ncnia vIET NAM
DQc I$p - TB do - H4nh phtic

so: 96 /BC-sxD Qudng Nam, ngdylL thdng ftndm 2022

BAo cAo
V0 ad 6n Quy hoSch phin khu xffy dqng (ty Ie U2000)

Khu c6ng nghiQp Tam Anh 2 thuQc Khu c6ng nghiQp Tam Anh,
Khu kinh tG mO Chu Lai

Kinh grii: Uy ban nh6n dan tinh Qu6ng Nam

Cdn cri Luat XAy dgng ngay 8/612014;

CEn cfr Luit sO ZS1ZOLS/QH14 Sria d6i, b6 sung mQt s6 didu cta 37 LnQt c6
li6n quan di5n quy ho4ch ngey 20llll20l8;

CEn cir Lu?t Sta d6i, bd sung mQt sti di6u cua Lu{t Xdy dUng ngey L7/612020;

Cdn cir Nghi ilinh sO 4412015/ND-CP ngiy O6/5l2Ot5 cria Chinh phri
quy dinh chi tii5t mQt sti nQi dung vii qry ho4ch x6y dlmg;

" C"en cri Ngh! ttinh.s6 Tzlz}tgll.i{D-CP ngdy 3018/2019 cria Chinh phri sria
d6i, b6.sung mQt sO di6u criaNghi dinh s6 37l20l0ND-CP ngiy 0714120fivA
lfp, th6m dinh, ph6 duyQt vd qu6n ly quy ho4ch dO thi vn Nghi tlinh so
44/2Ol5ll\TD-CP ngdy 061512015 quy dinh chi tii5t mOt s6 nQi dung vA quy hopch
xdy ftmg;

Cdn cri Th6ng tu sti l2l2Ol6lTT-BXD ngey 29/6/2016 ctra BO X6y dpg
quy dlnh 

"C 
frO so cria nhiQm vr1 vd dO 6n quy ho4ch x6y dlmg, quy ho4ch dO thi

vd quy ho4ch xdy d1mg khu chric ndng d{c thu;
Theo dC nghi cria Ban Quan ly cdc Khu kinh ti5 vd Khu c6ng nghiQp tinh

Qu6ng Nam t4i Td tinh si5 22lTlr-IIBND ngdy 2l/4120222 vC viQc tharn dinh,
ph6 duyQt D6 6n Quy hoqch phan khu x6y dpng (ty le I/20,00) Khu Cdng nehigp
Tam Anh 2, Khu kinh tC md Chu Lai; kdm theo B6o c6o s6 83/BC-KKTCN ngey
2tl4l2\22 cria Ban Qu6n ly cdc Khu kinh ti5 vd Khu c6ng nghi€p tinh Quing
Nam vd vi6c ti6p thu, gi6i tinh c6c nQi drn g e6p ! rC OO 6n Quy hgach ph6n klru
xdy dpg (ry le U2000) Khu C6ng nghiQp Tam AnhZ, Khu kinh tC m0 Chu Lai

Qua*xem x6t nQi dung hd scr, SO Xdy dung bilo c6o ve HO so ctd an Khu
cdng 

"g$gp 
Tam Arfi 2 thuQc Khu cdng nghi-ep Tam Anh, Khu kinh t6 md Chu

Lai thffigg6,Tam Anh Nam vd xd Tam Anh Bdc, huyQn Nrii Thenh nhu sau:
.E L f{+m rULAP errY HoACH

: 1. Ced cir ph6p l1i:

- a"yet dinh sO tlntqD-TTg ngey l3ll22}l8 cira Thri tudrng Chinh phu
ph6 duyQt di6u chinh Quy hopch chung xdy dpg Khu kinh t6 mrv Chu Lai, tinh

ii.
n.\...- t-
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Qu6ng Nam d6n n6m 2O35,tAm nhin d6n ndm 2050;

- Cht trucrng 10p quy ho4ch:

+ Cdng vin s6 763)NBND-KTN ngdy 2o/l2l2ol9 ct,r- I-IBND tinh vO

viQc l$p c6c dO 6n quy ho4ch phdn l$t 1D.A00 c5c kfiu c6ng nghiQp tr6n dla
ban Khu kinh te md Chu Lai;

+ COng vdn s6 l059/VPUBND-KTN ngey 3017/2021 cria LIBND tinh

Qu6ng Nam vd vi6c hoan chinh dO an Quy hopch ph6n khu xAy dung (ty l0
l/2000) Khu cdng nghiQp Tam Anh2, Khu kinh tC md Chu Lai.

- Nhigm vq kh6o sat vd dg toan: NhiQm vu kh6o s6t vi dg toSn 10p <16 6n

Quy ho4ch phdn khu xdy dqrg (ry le,lD.000) Khu c6ng nehiQp Tam Anh 2, Khu
kinh ti5 m& Chu Lai tai Quytit itinh sd 980/QD-UBND ngiy 0914/2020.

2. C}ngtdc lly y ki6n:

- CQng tl6ng d6n cu vd chffi quyen dfa phuong' VBND huyQn Nrii Thanh;
Dang riy, [DND, UBND, UBMTTQ\Af vir c6c eloan th6 xE Tam Anh Nam, Tam
Anh Bdc; Bi thu chi bQ, Trucrng ban nhdn d6n, Trucmg ban cOng t6c mf;ttr|;n c69

th6n nim trong pfram vi quy troach thuQc xE Tam Anh Nam, Tam Anh Bic; T6
tru&ng TO cloan k6t vd c0ng.d6rg ddn cu ndm tong pham vi quy hgach thuQc xd
Tam Anh Nam, Tam Anh Bic: Bi6n ban ldm viQc ngdy 3}l9l2}21vd viQc t6 chric
lSiV ! kii5n cua cdc co guffi, t6 chric, c6 nhdn vd cQng d6ng d6n cu c6 li6n quan rd
aO an Quy ho4ch phdn klru xdy dUng (ry le IDOO})Khu cdng nghiep Tam Anh 2;

- C6c 56, ngdnh li6n quan: UBND tinh Quang Nam vi c6c 56, Ban, Nginh
cria tffi: C0ng vdn s5 I059/VPUBND-KTN ngey 3ol7l2o2l cria UBND tinh

Qu6ng Nam vA vi€c hoirn chinh dO an Quy ho4ch phdn khu x6y drmg (ry le
112000) Khu c6ng nghiQp Tam Anhz, Khu kinh t6 mO Chu Lai;

C.*g ven JO iUnW-Qfil(T ngay 27/Oll2O22 ctr.BO Xdy dung vC viQc
g6p y d0 6n Quy ho4ch phan kfiu xdy dung (ty le 112000) Khu c6ng nghiQp Tam
k)hzthuQc Khu Kinh t6 m& Chu Lai;

i C6ng v6n sd 710ruBND-KTN ngay 28lOLl2O22 cin UBND tinh Quang
Nam vC viQc hoan chinh dO 6n Quy ho4ch phan khu xdy dUng (1/2000) Khu C6ng
nehrQp Tam Anh 2;

Hd so cld t6ng hqp tii5p thu y kii5n gi6i finh f kitln cria c6c Sd nganh vi f kiiin
HQi d6ng tharn Arn q-rry ho4ch x6y +"rg ngay 3ll3l2\22 tpi B5o c6o s5 83/BC-
KKTCNngey 2Il4/2U2, C6ng vdn s5 54IBC-KKTCN ngay $/3/2O22vC viQc VO

viQc ti6p thu, gi6i tinh vi hodn thiQn aO an theo c6c nQi dung e6p !, cria BQ Xdy
dung 

"C 
AO 6n Quy hopch ph6n klru xdy dung (ty le ll2OOO)Khu COng nghiQp Tam

Anhz, Khu kinh tO md Chu Lai.

II. NQI DUNG HO SO QTIY HOACH
1.. TGn dd 6n: Quy hopch ph6n khu xdy drmg (ty le 1.2000) Khu C6ng ngtriQp

Tam Ar,hz thuQc Khu COng nehigp Tam Anh, Khu Kinh tC m& Chu Lai.

2. Ph4m vi nghiGn crfru vir ranh girii tflp quy ho4ch
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a) Ph4m vi: Thu6c Khu Cdng nghiQp Tam Anh, Khu Kinh t6 mO Chu Lai, c6
clia gioi hanh ghinh thuQc xd Tam Anh Nam vd Tam Anh Bic, huyQn Niri Thenh,
c6 ranh gioi ti6p gi6p nhu sau:

- Phfa E6ng Nam : GiSp Khu c6ng nghiep Tam Anh 1 vd Khu c6ng nghiep
phUc vp n6ng - l6m nghiqp Nam Tam Anh;

- Phia Ddng Bic : Giap hanh lang cdch ly cria toy6, dudrng ddy diQn

22OKY;

- Phia TAy Nam : Gi6p Dudrng Cao t5c Dd NEng - Quang Ngdi;

- Phia.T6y B8c : Gi6p Khu c6ng nghiQp Tam Anh - Han Qutic vd d6t
quy ho4ch ddt cdng nghiep.

Theo d6, ranh gioi quy hoach khorp ntii lrdi c6c h6 so,quy ho4ch Khu c6ng
nghiQp Tam Anh 1, Khu cdng ngtripp Tam Anh ; Har] Qo6.,. Khu c6ng nghiep
pluc 't p n6r-r8 - l6m nghiep Nam Tam Anh duo. c cdp thdm quy6n ph6 duyQt khorp

,6i ,oi tuyiSn ha t6rrg tai ktru v.uc; pht hqtp ranh gioi chri truong ddu tu DU an diu
tu x6y dUng vd kinh doanh trSt c6u ha t6ng Khu c6ng nghigp Tam Anh - An An
Hda cfra Tht tuong Chinh phri vi 86o c6o danh g]6t5c tlQng m6i truong cta dg 5n
Khu c6ng nghiQp Tam Anh - An An Hda dd dugc B0 Tei nguy6n vd MOi trucvng
ph6 duyQttai Quytit dinh sO ts62lqD-BTI{MT ngey rc/7/2020.

b) Quy mO nghiOn cr?u lfp quy ho4ch: 435,80 ha.

3. Tinh chit khu vgc tfp quy hogch

- Ld klru c6ng nghiQp sinh th6i

4. Chi ti6u ccr bin
a) Ve lao dQng:

- Si5 nguoi lao dQng trung binh: khoang 45 ngudilha;
-:. 

i
- TOng sO nguoi lao itQng todn Khu c6ng nghiQp: khoang 20.000 nguoi.

b) C6c chi ti6u a6t Aai vd h4 t""e ky thuft:
Ap durg theo cdc quy clinh ve Khu cdng nehrQp sinh th6i theo Nghi dinh sO

82I20184ID-CP ngiy 221512018 cria Chffi phri; Th6ngfi 0L/2021/TT-B)O ngey
l9/5l2\21cria BQ Xdy dgng vC viQc Ban hanh QC\rN M:202llB)(D Quy chudn k!
thu?t qr5" gru.rr6 Quy hoac4 *6y dqrg vd Th6ng fi OL|2OL6ITI-B)(D vA vi6c Ban
hanh Quy chu6n kf thuflt qu6c gia vO c6c cdng tinh ha t6ng ky thuAt.

5. Dinh hrntung ngirnh nghdithu hfit tliu tu:
Ngdnh nghe thu hirt chffi trong Khu c6ng nghiQp: c6ng nghiep di6n, di6n

t[r, co khi; c6ng nehiQp php trg co khi; c6ng nghiep thgc ph6m, ctd u6ng, duoc
liQu, nQi that, vat H6u x6y d\mg, cdng nghQ m6i.

6. Quy ho4ch sfr d+ng tl6t
cdn bdn u hogch str dqng cla

TT
a

LOAI DAT Ki
HIEU

DIEN
TICH
(HA)

TY
LE
(%)

1 odt tnu hinh chfnh, TMDV HC-TM 7,81 1,79

,.)-'*.r
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TT LOAI DAT Ki
HIEU

DIpN
ricn

TY
LE

2 OAt cay xanh, m[t nurfc 88,83 20,38

2.1 Ddt cdy xanh CX 86,1 9 19,78

2.2 Muong thodt nudc TN 2,27 0,52

2.3 Muong thiry lqi TL 0,37 0,08

3 Dit nhi miy, kho thng CN 288,49 66,20

4 Dflt khu lr.7 thuflt HTKT 6,15 lr4l
5 Diit giao th6ng, ha tffne 44,52 10,22

TONG 435,80 100,0

7. Quy ho4ch ph6n khu chfc ning vir ki5n trfc cinh quan:

Khu c6ng nghiQp dugc dinh huong v6i c5c chi ti6u xdy dUng dqt ti6u chi
ld Khu cdng nghi€p sinh th6i, vot cdc klru v.uc voi chric n[ng chinh nhu sau:

- Khu vgc nhd mdy, kho ting: gO tri theo timg cpm tQp trung theo hQ

th6ng giao th6ng,\At6ng khung cria Khu c6ng nghiQp.C6c nhd m5y sin xu6t
duoc dlnh hucrng bO tri tQp trung theo timg cpm chric neng ngfu:h nghe aO tfruan
tiQn trong viQc k6u ggi dAu tu.

- Khu fuc diAu henh, dich vU: eO tri t$p trung t?i 01 klru v.uc, ti6p giSp 02
tryc giao thdng chinh cria Khu c6ng nghigp.

- Khu ha tdng ky thuft tSp trung: gO tri tfp trung t4i 01 khu v.uc, ti6p gi6p
vcri h0 thOng muong tho6t nu6c hiQn tr4ng tpi khu v.uc.

- Khu c6y xanh: Bao gdm khu cOng vi6n tfp trung, c6y xanh c6ch ly KCN
vd cdc klru v.uc cdy xanh dgc theo c6c tryc dudrng chinh trong Khu c6ng nghiQp.

8. Quy ho4ch hQ thSng h4 tAng lri thu$t:

8.1. San ndn vd tho6t nu6c mua:

a) San ndn: Cao d0 thi6t k6 san ndn theo cao dQ m6p via hd, g6m:

- Khu vqc ph[a Tdy Bdc ihrdng N2 vd phia Tdy Nam ifudng D3: kfiu v.uc
ndy c6 tlla hinh tuong cl5i cao vd elQ dOc dfa hinh lon- Hu6rng san ndn th6p dan
vC phia D6ng Nam.

- Khu vryc phia D6ng Nam dudng N2 vd phia Tdy Nam cludng D3.' ktru
vgc ndy c6 ilia hinh ddi xen lin v6i ruOng. Hu6rng san nAn th6p dan vC phia Tdy
Bic vd DOng Nam.

- Khu vryc ph{a Ddng Bdc dudng D3.' ktru v.uc ndy c6 dla hinh tuong d6i
b*g phing. Hu6rng san nAn th6p d6n vdi phia T6,y BEc vir DOng Nam.

- Giai phSp san ndn uu ti6n cdn bing ddo ddp tai ch5; uu ti6n san l6p c6c
c6ng trinh trong Khu kinh t6 mo Chu Lai.

b) Giai phSp thoSt nu6c mua:
* PhAn luu vuc thoSt nu6c mua
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Khu vuc quy ho4ch phdn thenh 03 luu v.uc chinh:
,,

- Ltru v.uc 1: tir dudrng N3 v6 phia Ddng Nam <l6n h6t pham vi quy ho4ch-,

todn bQ nu6c m{t dugc th, go- d6u nOi vao fre th6ng tho6t nu6c mua d6 vd
hucnrg DOng Nam cria khu \ruc quy ho4ch.

- Ltru vyc 2: tir dudrng N3 vd duirng D3 v6 phia TAy d6n h6t pham vi quy
ho4ch, todn bQ nu6c m[t duo. c thu gom bing he thdng tho6t nu6c dgc riii di5 vdo
muong tho6t nu6c hinh thang B800 theo huong Tdy B6c ctra khu v.uc quy
ho4ch.

- Luu v.uc 3: tu tludrng N3 vi dudrng D3 vO ptnaB1c d6n h6t phep vi eul
ho4ch, toin b0 nu6c mf,t dugc thu gom bdng he th6ng thodtnudc dgc r6i cl6 vdo
muong tho6t nu6c hinh thang 8800 theo huong Tdy Bdc cria khu v.uc quy
hopch.

* Mang lu6i tho6t nu6c mua: Str dpng hQ th6ng thoSt nu6c ri6ng hoan
tod,n cho nu6c mua vd nu6c thii.

* K6t c5u: Dtng 
"Ong 

trdn ki5t hqrp cisng hQp b6 t6ng c5t th6p.

8.2. Giao th6ng

, a) Dudrng b0: Sri dUng hQ thgng giao th6ng giao nhau cr)ng mric, voi mflt
cht cfuctuyi5n giao th6ng tu 21m di5n 35m.

b) C6c c6ng trinh phuc vg giao th6ng k1r6c

- Bei d5 xe: UO tri O2bdi d5 xe dirng chung v6i t6ng diQn thich 1,31 ha.
Ngodi ra trong tfiu6n vi6n cria c6c nhd mdy,xi nghiQp sE bO tn cilc bei dd xe nQi

bO d6m b6o nhu cAu.

s3. Ciip iliQn

, -Nguiin c6plTt tr4m bitin 6p Ky H? ll}/zzkV cOng stdt}x4} MVA (du
ki6n n6ng c6ng sudt 2x63MVA); tr4m bi6n 6p Tam Anh 1l0l22kY-1x40MVA
(CrD 202-l-20i5:2x40MVA; GD 203l-2035: 2x63MVA); tr?m bitin 6p Trudrng
Hei 1rc122 kV giai do4n 2021-2025 CS: 1x63 MVA, giai do4n 2026-2030 CS:
2x63 MVA;

- Trpm bii5n 6p 22/0,4 KV: Dg ki6n x6y m6i c5c tr4m bii5n 6p c6p diQn

khu c6ng trinh hanh .hirh, T 

.NIDV, khu d6t c6ngtrinh dAu m6i ha t6rrg k! thuflt
vd chii5u sang c6ng cQng; Otii voi clc khu w" pO tri dfu nhd m5y kho tdng, tuy
theo nhu cAu cria timg nfra *ay sE bO tri trpm bi6n 6p v6i c6ng su6t phir hqp.

- Lu6i diQn trung th6: Thi6t ttl Ai ,gAm di5n timg 16 d6t sin xu6t; c6c gi6i
ph6p b6o vQ c6p ngAm tu6n thri Ti6u chuAn Ngdnh;

- DiQn chii5u s6ng: Thitit tii ai ngAm; UO tri chi6u s6ng mQt b6n ho[c hai
b6n iludrn g; cdctuyiin dudrng c6 gi6i phen c6ch 6 gita UO tri tqi giiriphdn c6ch.

8.4. Th6ng tin li6n llc

tc;
t

: tj,

Dtxq

J,:y
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- Ngu6n c6p: Tir pang viSn th6ng Qu6c gia th6ng.qul cdc tuySn cdp

quang tinh cho kJru vgc, ti5ng ddi buu diQn vir mang iucri truy6n d6n.

- Dudmg ddy cdp quang cung c6p d6n tr4m 16y tt dudrng cdp g6c tl6n t6ng
ddi khu v.uc.

8.5. C6p nu6c

Ngudn nu6c: Ttr Nhe m6y nu6c BOO Phir Ninh c6ng t 6t S0.000

rn'{*d ye Nhi'm6y nu6c Tam Hiep c6ng rrr6t t5.000 m3/ngd. Nqodi ra, sri dung
nguol cap nuoc tir nhe mdy t6i 9ri dung nu6c cOng su6t 5.000 m3/ngd xdy fimg
moi d6 cdp nu6c phUc vU sen xudt, tu6i cdy, rtia dudrng,...

- Giei ph6p trri6t tC:

+ Mang luoi dudrng i5ng: Thitit k6 m4ng ludi c6p nu6c sinh ho4t (D63mm-
D75mm) vi phpc vp s6n xu6t (D100mm-D500mm) ri6ng biQt; Thi6t kC panq
h6n hgp, k6t hqrp gita m4ng luoi vdng vd m4ng luoi cgt tuy thuQc theo viQc tO
chric m?ng lu6i vd s5 c6c ai6- A5u ni5i c6p nu6c, d6nt bho cdp nu6c an todn,
li6n tpc.

+ Vat hQu dudrng 6ng dA x,r6t s,i dung i5ng HDPE; do4n 5ng qrra iludng c6
6ng l6ng b6o v0.

- Cdp nu6c chta chdy: UO tri c6c hgng cfru h6a l6y nu6c tu m4ng luoi c6p
nu6c tr6n c6c tuy5n 5ng c6 D > 100 mm. Hgng criu h6a duo. c d{t tai c6c ngd ba,
ngd tu, ncri thufn tiQn cho viQc l6y nu6c, khoing cSch glfta cdc trr; kh6ng 16rn

hcnr 150 m.

8.6. Thoit nufc thii vi vQ sinh m6i trudmg
a) Tho6t nudc thii
- Mang luoi tho6t nu6c th6i ri6ng hoin todn voi h0 th6ng tho5t nudc mua.

- Nu6c thei tu nhd m6y trong Khu cdng nghiQp duo. c xri ly so bQ tru6c khi
d6u nOi vdo h6 thting thu gom nu6c th6i vd dugc xri t$p .tro"g tAi tram xri $
nu6c thii tap trung. Nu6c th6i sau khi xfi ly phii dpt y6u c6u vO quy chu6n mdi
trydrrg, mQt phdn dugc sri dpng dC tuoi cdy, r ,tn duirng, ..., phdn cdn l4i ducv. c

ti6p Qc xri $ tai nhd m6y tfui sri dgng nu6c dC c6p l4i phgc vp cho c6ng nehigp.

b) Ch6t thni r,in:

- Ch6t thai ren dugc phdn lopi t4i ngudn vd thu gom bing c6c thing dung
r6c theo quy d!nh.

- Chdtthii rin dugc thu gom, vfn chuy6n .rre c6c khu xri ty ch6t thai rln
dC xri ly theo quy dinh.

9. Dinh gi6 m6i truirng chi6n lugc:

a) Cdc gi6i phSp chinh vC bao vQ m6i trudrng:

- Str dgng ning lugng tditAo;

- Lfu ti6n ph6t tri6n md hinh ki6n truc xanh;
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- Khuy6n khich su dung c6ng nghe th6n thiQn m6i trudrnB, str dung ndng
lucrng sach, cdng nghe sin xu6t ti6n ti6n, 6p dpng hinh thtic sin xu6t s4ch;

- Str dpng, khai th5c hqp ly ngudn tdi nguy€rr, ,19116r, nu6c, dim b6o c5c
a. r ), ^.quy ilinh vC m6i truong;

- Gi6m s6t, xri ly cdc vi ph4m gdy 6 nhi6m; danh gi6t5c tl$ng mdi trudng
vd cam ktlt bao v6 m6i truong A6i vOi tirng du 6n; truyAn vfn d6ng, nAng
cao nhfn
c6ng nghQ thich ho,p trong c6c ho4t ilQng bio vQ m6i trudrng;

- Xdy dUng hQ th6ng quan trlc, gi6ms6t dinh Li 
"C 

mdi trudrng vd c6c khu
v.uc kh6c c6 nguy co gdy 6 nhiSm m6i trudrng.

b) C6c gi6i ph6p thfch img vd gi6m thi6u bi5n <IOi khi hfu:

- NAng cao nhfn thirc vd ning lyc, thfch img voi biiSn <t6i khi h0u.

- L6ng gh6p v6n c16 thich tmg bi6n AOi mri hfu trong k6 hoach ph6t tri6n
khu v.uc dU an.

- DAu tu he th6ng thii5t bi cho viQc ph6n loai vi thu gom nudc thhi, rdc
th6i sin *u6t ve sinh hopt.

- Xdy dUng hQ th6ng tho6t nu6c thai dam b6o c6c y6u cAu vA m6i trudrng.
\\

- Tr6ng cdy xanh v6i nhi6u dbi cdy xanh t4i cdc k*ru v.uc duo. c quy ho4ch
d6t c6y xanh nhim cai thien hQ sinh th6i, gi6m 6 nhiSm kh6ng khi, ti6ng iin.

10. Giei phip t6 chr,lc tii tlinh cu vir phuorng rln giii qry6t nhi cr, c6ng
trinh phlic tqi vO vin h6a, gi6o dBe, y t5, th6 thao cho nguli lao dQng trong
khu c6ng nghiQp

- Giai ph6p t6i dinh cu: D5i voi c5c hO den bi anh huong mQt phdn, bi5 trf
tai dinh cu theo quy dinh cria Nhd nu6c vd tr6n dia bdn tinh Qu6ng Nam; E5i
v6ri c6c hO dan b! gi6i t6a hodn toirr cdn lai thi dugc sip xiSp, UO tri t6i illnh cu
theo timg giai dopn cU th6.

- Phucnrg 6n gibi quytit nhe A cdng trinh ha tdng xd hQi cho ngucri lao
ttQng ldm viQc trong KCN theo quy tlinh tai Ei6u 32 Nghi dinh si5

8}1}OL8AID-CP ng+y 22/512018 cria Chinh phir quy <linh vC quin ly Khu cdng
nghiQp, Khu kinh t6: Ban quin lf c5c.Khu Kinh ti5 vd Khu c6ng nghiQp tinh
Quing }t{am x6c dfnh v! trf, quy m6 bO trt tei Khu nha 6 cdng nhdn Tam
Anh Bdc (quy .*6 15ha) vd Khu nhd & c6ng nh6n Tam Anh Nam (quy mO

10ha); cdc hq tAng xd hQi vO v6n h6a, gi6o dpc, y t6, th6 thao cho ngucri lao
dQng ldm vi6c trong khu c6ng nghiep sE dugc UO tri trong quy ho4ch ph6n klru
x6y dpg Khu d0 thi Tam Anh Bic dang tri6n khai thuc hipn.

11. Nhfrng h?ng mrlc rru ti6n tliu tuvi ngodo lgc tI6 thgc hiQn

- Dg 6n dA xu6t 
"Ao 

rru ti6n dAu tu: Hq tAng k! thuat cfia Khu c6ng nghiep
gO- c.ac tuyiin tludrng giao th6n g; Cfuc tuytin dudrng ddy 22 kV; Xdy dUng dudrng
6ng cdp nu6c chinh; tuy6n 6ng thoSt nu6c mua; tr4m bcrm tdng 6p; Nhd m6y t6i
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sir dung nu6c; dudrng 6ng tho6t nu6c thii vd tr?m xir lf nu6c th6i; Tr4m trung

chuy6n chdtthti rin.

- Ngu6n llrc:

+ Ngudn v6n dAu tu thco chri truong dAu tu.

+ Cdc rrgrdn vi5n hgp phSp kh5c.

III. KET LUAI\ VA KIEN NGHI TTBI\D TIIVTT

t- td 6; A;i h"";h phe" lJru xiy dune (ty le t2ooo) Khu cong nehiQp

Tam AnhzthuQc rh, .orrg nghiQp Tam anh, rn" Kinh t6 mo chu Lai d6 duo. c

Ban euin tv cac Kil i<#, i6 # Khu c6ng.nshiep tinh.Quing Nam ti6p thu,

hp* 
"friof, 

ineo y ki6n cira BQ X6y dung 
"a 

ff6i ddng thAm dinh tinh; dim b6o

trinh tu, thri t.uc theo quy dinh.
TrCn co s& c6c k6t qu6 kiiSm tra n€u tr€n, SO Xdy dUng ki6n nghi UBND

tinh xem x6t trinh Hoi d6ng nhan tinh tinh thong qua t4i ki hqp thf 7 , rDND
tinh klr6a X (th6ng 412022).

Giao Ban Qu6n ly cfuc Kh-u Kinh t5 vd Khu c6ng nghiQp tinh Quang Nam

phOi hqrp v6i Sd Xay d1mg chuAn bi hO so dl5 b6o c6o IDND tinh theo quy dinh.

z.-Sau khi quyhopch Khu c6ng nghiQp Tam Atth} thuQc Khu c0ng ngtuQp

Tam Anh dugc duyQt, giao Ban Quin ly sE ldm vi€c v6i chri cl6u tu Kinh doanh

k6;;il ha tilg Xt 
" 

c6ng nehiep dC di-Cu chinh hii so chir lruong .deu tu Ds 6n
), .^ . 4.ve ten gel, ola gioi henh 

"ttirt 
-pt,l 

hgp vdi thUc ti5 vd hO so cli6u chigh QuV

hopch .hrrrg xay dWrg Khu kinh t6 md Chu Lai, tffi Qu6ng Nam d6n ndm

ZO3s,tAm nhin dt'n nam 2O5O dugc Tht tu6rng Chinh phri phe duyQt. . _

3. ViQc kfiorp noi rre th6nq hp ting kf thuft toan !0 KlN TTl Anh v6 siao
th6ng, diQn, nu6-, PCCC, ha t6ng th6ng tin, xri ly m6i trudng, ki€n nghi UBND
tinh giao Ban Quin ly cic Khu Kinh t6 vi Khu c6ng n$ngp tinh Quang Nam

chri tri, phOi hqrp v6i 
-SO 

XAy dung l$p h6 so kh6p t 5i 
"hung 

cho toin b0 KCN
Tam Anh phr) hq'p voi Quyi5t dinh sO tllttQr,-TTe nsey Bltzlzutl tyl Pl
tu6ng Chinh pnt pfr0 duygt diAu chinh Quy hgach chung x0y dgng Khu kinh tC

rn6 Chu Lai, tinh Qu6ng t iu* d6n nim 2}35,tdm nhin d6n nim 2050-

Sd X6y dUng kinh b6o UBND tinler$x6t duyQt./.

(Bdo cdo kDm theo Hd so ili dn Quy hosch phdn khu xay &,mg (ty lc
1/2000) Khu c6ng nghiQp Tam Anh 2 thu\c Khu c6ns nshiAo Tam Anh, Khu

Kinh ti! m6 Chu La\

Noi nhfin:
- Nhu tr6n;
- Ban QL C6c KTT &KCN Q.Nam;
- Luu: Qh, Vt, MC, LII8.

.{x
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PHULUC
T" huuis inh ca A' d ~~;_ ~ Q h h hA kh A d (t' lA 112000)iep t u, giai tn cac noi un OJt-Y~ty~~, an uy oac p an u xay ung y y .

Khu cong gf(lJfiIlfi" 2, Khu kinh tS rna Chu Lai
(Ke~ thea TiJ trinh s6:J1. ITTr-KKTC v~ -;.qe); p2 cua Ban Quan If; cae KKT va KCN tinh Quang Nam)

IT' h '" inh ca "d '~'~®N'nh. rep t u, giar tn cac noi ung gop ~ '". ~~;:;::~:;;:;7' ga :
STT y ki~n gop y ~'''8 *'1'.// Noi dung ti~p thu, ~hii trinh=--~
1 So' Giao thong v~n tai (Van ban so 727/SGTVT-QLCLTL ngay 23/3/2022)
1.1 V~ giao thong:

Ranh gioi quy hoach tiSp giap voi dirong cao t6c Da Theo Nghi dinh 100/2013/ND-CP cua Chinh phu, quy
N~ng - Quang Ngai nen 100y quy hoach phai n&mngoai dinh hanh lang an toan dirong b9 cao t6c ngoa} do thi Ia

a hanh lang an toan cua tuyen duong nay, d~ nghi Ban 17,Om. Hien nay, ranh gioi l~p quy hoach tuyen cao toe
Quan ly cac Khu kinh tS va Khu cong nghiep lien h~ voi Da N~ng - Quang Ngaj khoang 80m, vi v~y da dam bao
Cvc Quan ly dUOngb9 III dS duQ'ccung c~p m6c 19gi6i thea quy dinh.
(nSu chua duQ'cban giao).
Trong quy ho:;tch co tuySn dUOng D3 trung v6i tuySn TuySn dUOng D3 da duQ'c c~p nh~t va quy ho:;tch rna
DuOng tf\lC chinh n6i khu cong nghi~p 0 to Chu Lai r9ng, dam bao gift l:;tiduQ'c tuySn dUOng thi congo N9i

b Truong Hai dSn Khu cong nghi~p Tam Anh (Giai do:;tn dung hi~n tr:;tng va quy ho:;tch da duQ'c thS hi~n trong
2) duQ'cBan Quan ly dg an DTXD cac CTGT (Chu d~u thuySt minh va cac ban ve cua d6 an.
tu) dang t6 chilc thi cong, d~ nghi kiSm tra, c~p nh~t.
C~n nghien CUuphuong an t6 chilc giao thong va c~t Giao thong da dam bao di~u ki~n cho cac container 100

c ngang cac tuySn dUOng dam bao di~u ki~n cho cac xe thong (dam bao b~ r9ng duOng, ban kinh bo via, ban kinh
container, xe tai co chi~u dai Ian ra van cac khu nha ' "quay dau xe). N9i dung da duQ'Cthe hi~n trong do an.
may, xi nghi~£ trong khu cong nghi~}Jthu~n IQ'i.

l.2 Ve thoat nuac:
Duong cao toc Da N~ng - Quang Ngai co 06 cong Vi~c ket noi thuqng h:;t lUll cac cau cong tren cac tuyen
ngang dUOng co h:;t luu thoat nu6c qua khu guy ho:;tch. duong nay___gaduQ'c tinh toan, khOp_n6i khi dg an khu

-

Duong tf\lC chinh n6i Khu cong nghi~p 0 to Chu Lai cong nghi~p duQ'c d~u tu d6ng b9. Tron,g gi~i do:;tnKI:ua
Truong Hai dSn khu cong nghi~p Tam Anh (Giai do:;tn cong nghi~p chua thi cong dg an, cac cau cong tren van
2) do:;tnqua ph:;tmvi guy ho:;tch co cac cong trinh thoat su dVng dam bao thoat nuac cho khu vgc. Sau khi dg an
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STT y ki~n gop y Noi dung ti~p thu, giai trinh
mroc ngang: c~u 1 nhip L=24m tai Km2+058, 01 cong
hop (lxl)m tai KmO+547, 01 cong hop 2(3,Oxl,5)m tai
Kml +063, 01 cong hop (1,5xl,5)m tai Kml +378. Do
vay, dS nghi c~n nghien ciru quy hoach kSt rt6i thuong
ha hru cac c~u cong tren cac dirong nay dS dam bao
thoat nuoc khu V\fC.

hinh thanh se san lap cac khu V\fCtriing thap va nuoc
duoc thu gom van cac muong doc dS thoat vS cac song
su6i hoac kSt n6i thoat mroc voi cac du an giap khu V\fC
quy hoach.

b

Theo quy hoach, h~ thong muong thoat nuoc db vS cong
quy hoach co kh~u d(>(3x3)m va xay dung doan muong
co kh~u d(>B=8m db ra muong thoM nuac hi~n hfru.
Tuy nhien, t~i V! tri nay la c~u 1 nhip L=24m t~i
Km2+058 thu(>c d\f an DuOng tf\lC chinh n6i Khu cong
nghi~p 0 to Chu Lai Truong Hai dSn Khu cong nghi~p
Tam Anh (Giai do~n 2). DS nghi kiSm tra, tinh toan l~i
phuong an thoat nuac dS giai quySt b~t c~p nay.

Ve phuong an thoat mroc mira dfl diroc tinh toan, dam
bao. Theo do, dfl b6 tri muong trfrn thoat mroc B=4m thu
gom mroc tir phi a duong cao t6c db van r6i chia lam 02
huang thoat:
+ 01 ph~n db ra muong duQ'cd~n muong tr~n di trong v~t
cay xanh db vS c~u L=24m, muong hi~n tr~ng h~ lUllc~u
L =24m co bS r(>ngtrung binh day muong la 8m, nen b6
tri muong co bS r(>ngday B=8m dS d~n dong tiI h~ lUll
c~u la phu hQ'Pdam bao thoM nuac.
+ 01 ph~n lUllV\fCduQ'cd~ thee huang muong trfrn ch~y
dQc cao t6c va kSt n6i vm vai muong tr~n cua d\f an Khu
cong nghi~p nong lam.

2 SO'Cong ThuO'ng (Van ban so 336/SCT-QLCN ngay 08/3/2022)
VS ph~m vi, ranh giai cua khu V\fCd\f an, phia Tay Bac - Ve vi~c ket noi vai KCN Tam Anh - Han Quoc 6 phia
giap vai KCN Tam Anh - Han Qu6c. DS nghi chu tri d6 Tay B~c ranh giai: D6 an Khu cong nghi~p Tam Anh 2
an lam r6 them vi~c kSt n6i gifra khu V\fCnghien Clmva kSt n6i vS h~ th6ng giao thong, thoat nuac mua vai cac
khu V\fChi~n hfru (KCN Tam Anh - Han Qu6c) kS ca Khu cong nghi~p Ian c~n. VS xu ly nuac thai, thea quy

a tiSp giap vai cac lo~i hinh san xu~t phi a KCN Tam Anh dinh m6i d\f an phai co h~ th6ng xu ly nuac thai rieng.
- Han Qu6c ... xem xet dSn vi~c anh huang ch~t luqng Cac n(>idung khac vS h~ t~ng cua d6 an Khu cong nghi~p
KCN sinh thai khi di van ho~t d(>ng. Tam Anh 2 duQ'c tb chuDieng hoan toan va dam bluLcac

- - - - _ -~ -~ ------- _-- - tieu chi vS h~ t~ng Khu cong nghi~p sinh thai.
b T~i Chuong VI, trang 54 m\lc 6.5 Quy ho~ch c§.p di~n: Tiep thu y kiSn, dfl duQ'c c~p nh~t bo sung trong thuySt

Theo quy ho~ch phat triSn di~n l\fc tinh giai do~n 2016- minh tbng hQ'Pcua d6 an.
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2025 co xet dSn narn 2035 cap dien cho khu vue quy
hoach neu tren bao gbm cac TBA 110kV sau: TBA I,

110kV Ky Ha, TBA 110kV Tam Anh, TBA 110kV
Truong Hai (Van ban s6 6329/BCT-DL ngay
12/10/2021 cua BQCong Thirong vS viec diSu chinh b6
sung quy hoach dirong day 110kV va cac TBA Truong .~
Hai, Dong Giang vao quy hoach phat triSn dien hrc tinh
giai doan 2016-2025 co xet dSn nam 2035).

d

Tren cO'sa d\l bao vS nhu cftu c~p di~n t?i khu V\lCd\l
an, dS nghi dan vi chu tri l~p quy ho?ch xem xet l?i kha
nang cung c~p ngubn cua cac tr?m biSn ap 110kV trong
khu VIJChi~n t?i va tuO'ng lai tuang (rng v6i nhu cftu Slr
dVng cua khu cong nghi~p Tam Anh 2 khi dua vao v~n
hanh.

STT Y ki~n gop y Noi dung ti~p thu, giai trinh

B6 sung vao db an quy hoach cac nguon c~p dien nr: TiSp thu y kien, da duoc cap nhat b6 sung trong thuyet
TBA 1l0kV Ky Ha, TBA 110kV Tam Anh, TBA minh tong hQ'Pcua db an.
110kV Truong Hai va can cir l~p quy hoach c~p di~n
dung ten voi quy hoach phat triSn dien hrc tinh giai
doan 2016-2025 co xet dSn nam 2035 duoc duyet tai

c quyet dinh s6 11001QD- BCT ngay 03/4/2018 va Van
ban s6 63291BCT-DL ngay 12110/2021 cua BQ Cong
Thuong vS vi~c diSu chinh b6 sung quy ho?ch dUOng
day 1l0kV va cac TBA TruOng Hai, Dong Giang vao
quy ho?ch phat triSn di~n l\lc tinh giai do?n 2016-2025
co xet dSn nam 2035.

Theo dinh huang db an di~u chinh quy ho?ch chung Khu
kinh ts rna Chu Lai va Quy ho?ch phat triSn di~n l\lc tinh
Quang Nam giai do?n 2016-2025, co xet dSn nam 2035;
cong su~t tr?m biSn ap 110/22 kV Tam Anh se duQ'cnang
c~p thea tUng giai do?n (cong su~t HT lx40 MYA; GD
2021-2025: 2x40MYA; GD 2031-2035: 2x63MYA) dam
bao nhu cftu su dVng cho khu VUU~}2___guyho?ch khi dlL _ ~ _
an dua vao v~n hanh.

3 Sir K~ ho~ch va D~u to' (Van ban s6 431/SKHDT-KTN ngay 04/3/2022)

----~----~--~----

Cftn co giai phap, phuang an chuySn d6i mvc dich su NQi dung da duQ'c thS hi~n trong thuySt minh t6ng hQ'P.
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STT Y ki~n gop y Noi dung ti~p thu, giai trinh
dung dat then quy dinh. D6ng thai, c~n co giai phap, Ben canh do, Ban se kiSn nghi cftp co tham quyen xem
phuong an dam bao sinh kS va chuyen d6i nghe nghiep xet cac vftn dS nay trong qua trinh triSn khai thuc hien du
cho nguoi dan bi mftt dftt dS dam bao tftt ca nguoi dan an.
thuoc tnrong hop nay co cuoc song 6n dinh.

4 SlY Nong nghi~p va Phat tri~n nong thfin (Van ban s6 4311SNN&PTNT-NVTH ngay 08/3/2022)
Trong thai diem hien nay, viec trien khai thirc hien Quy - Do an quy hoach da: thiet kS h~ thong thu gom tren cac
hoach tai Khu Kinh tS rna Chu Lai khong diroc triSn tuyen duong va xa ra cac kenh, muong, ... tu nhien co
khai d6ng bo, do do, dS nghi don vi tu vftn nghien CUu kh~u d(> IOn vS song suoi; dam bao khong bi ng~p ling
va tinh toan cac giai phap thoat nuac nh~m dam bao cho khu VlJCxung quanh.
tranh ng~p l\1tcho cac khu VlJCIan c~n.

5 Phong canh sat PCCC va CNCH (Van ban s6 5711PCCC&CNCH ngay 03/3/2022)
Phai co h~ th6ng thong tin lien l~c, cung cftp di~n bao - TiSp thu y kiSn, n(>i dung h~ th6ng thong tin lien l~c

a dam ph\1c V\l cac ho~t d(>ng chua chay, thong tin bao ph\1c vv cac ho~t d(>ng chua chay, thong tin bao chay
chay. duQ'c c~p nh~t, b6 sung t~i M\1c 6.4.4. Cftp nuac phong

chay chua chay trong thuySt minh t6ng hQ'P.
- B6 tri dia diSm xay dlJllg doanh tr~i cho don vi Canh - TiSp thu y kien, n(>i dung bo tri dia diSm xay dlJllg
sat l?hong chay ,va c~ua chay phai then quy dinh cua quy doanh tr~i cho don vi Canh sat pccc da: duQ'c c~p nh~t,

? ,

b chuan, tieu chuan ve quy ho~ch xay dlJng. bo sung trong do an.
- Trong dlJ an phai co dlJ toan kinh phi cho cac h~ng - Chi tiSt dlJ toan kinh phi cho cac h~ng m\1cphong chay
m\1cphong chay va chua chay. chua chay se duQ'cthS hi~n C\1thS t~i h6 sa thiSt kS cO'sa,

thiSt kS ban ve thi cong dlJ an sau nay.
Quy ho~ch bo tri dia diem xay dlJllg cong trinh, c\1m - Bo tri cac khu dat trong do an dam bao then quy dinh
cong trinh, b6 tri cac khu dftt, cac 10 nha phai dam bao phong chay chua chay. N(>idung da:duQ'cthS hi~n t~i ban

, , , ? , , ,

c chong chay lan, giam den toi thieu tac h~i cua nhi~t, do QH04 - Bim do QH TMB su d\1ng dat. Cac n(>idung
khoi b\1i, khi d(>cdo dam chay sinh ra d6i vai cac khu khac vS phong chay chua chay se duQ'c C\1thS t~i cac
VlJCdan cu va cong trinh xung quanh. buac l~p dy an d~u tu ~ dlJ'I!g__yaccong trinh ClJthS

-- ---------- _-
thu9C Khu cong nghi~p.

d H6 sa thiSt kS cO'sa, h6 sa thiSt kS thi cong phai dam TiSp thu y kiSn, Ban se luu y n(>idung mlY a cac buac l~p
bao then quy dinh t~i diSm a, khoan 12, DiSu 13 Nghi h6 sa triSn khai d~u tu xay dlJllg dlJ an.
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Sir Tili Chinh (Van ban s6 6911STC-DT ngay 28/3/2022)

STT y ki~n gop y Noi dung ti~p thu, ghii trinh

Tai Quyet dinh so 980/QD-UBND ngay 09/4/2020 cua Pham vi ranh gioi cua do an dang duoc t6 chirc l~p thuoc
UBND tinh phe duyet Nhiem vu khao sat va l~p du 02 xii Tam Anh Nam va Tam Anh B~c, Ban Quan ly se
toan d6 an Quy hoach phan khu xay dung (ty l~ 112000) lam viec d6i voi chu delu tu Kinh doanh k@tc:1uh(;ltelng
Khu cong nghi~p Tam Anh 2, Khu Kinh t@rna Chu Lai, Khu cong nghi~p v:1n dS nay dS t6 chuc diSu chinh cho
tinh Quang Nam thi dia diSm, ranh gim thvc hi~n thuQc phil hqp.
02 xii Tam Anh Nam va Tam Anh B~c, trong khi t(;li
Quy@t dinh s6 397/QD-TTg ngay 19/3/2021 cua Thu
tu6ng chinh phu phe duy~t chu truong delutu dv an Delu
tu xay dvng va kinh doanh k@tc:1u h(;ltelng khu cong
nghi~p Tam Anh - An An Hoa huy~n Nlii Thanh, tinh
Quang Nam thi dia diSm xay dvng dv an thuQc xii Tam
AnhNam.

dinh so 136/2020IND-CP ngay 24/1112020 cua Chinh
phu va cac guy chuan, tieu chu~n khac cua Nha mroc
hien hanh co lien guan d~n an toan vS PCCC. D6ng
thai, giri h6 so dS nghi tham duyet thi~t k@co sa, h6 so
thi@tk@thi cong vS Co guan Canh sat phong chay chua
chay co th~m quyen dS duoc th~m duyet thi@t k@vS
phong chay va chua chay thea guy dinh.

6

Theo Quyet dinh s6 397 /QD-TTg ngay 19/3/2021 cua - Tong muc dau tu co sa h(;ltang kY thu~t thea duQ'c tinh
Thu tu6ng chinh phu thi t6ng v6n delutu dVki@ncua dV toan dVa tren kh6i lUQ'ngcua d6 an guy hO(;lchva sU:1tdelu
an la 1.540 ty d6ng, trong do v6n gop cua Nha delu tu la tu co sa h(;l telng khu cong nghi~p thea Quy@tdinh s6
462 ty d6ng, nhung trong phcln khai toan kinh phi delutu 65/QD-BXD ngay 20/01/2021 cua BQXay dvng.
co sa h(;ltelng ky thu~t cua h6 so Quy hO(;lchla 2.877 ty
d6ng.

--- --- ---t=~7~~B~o~C~h~~I~hu~~Q~u~a=n=s=rr~t~ln~h~V~·~an~5~a~n~s~0='6~7~1~IB~C~H~-T~M~n~Lg~:ay~0~9/~3~/2~0~2~2)~==~==~========--~~~----~-
- Vi~c t6 chuc l~p guy hO(;lchkhong duQ'c lam anh - Ti@pthu y kien, dii chinh sua bo sung.
huang dSn hi~n tr(;lng, guy hO(;lchd:1t gu6c phong va

b
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STT Y ki~n gop y Noi dung ti~p tho, ghii trinh
cong trinh quoc phong hien co.

- TiSp thu y kien, Ban Quan ly se phoi hop vS van dS llC1Y- Cac khu V\fCtren diroc quan ly thea thea quy dinh cua
phap luat vS bao v~ bi mat Nha mroc khong duoc thong

? ,

trong qua trinh trien khai l~p quy hoach va du an dau tu
bao rong rai, cu thS vS dia diem, ranh gioi, Khi lua chon xay dung.
phirong an va l~p thu tuc d~u tu xay dung cac hang muc
thea quy hoach dS nghi quy co quan phoi hQ'Pcung c~p
h6 sa l~y y kiSn va mat quoc phong thea quy dinh tai
nghi dinh s6 164/2018/NI)-CP ngay 21112/2018 cua
Chinh phu vS kSt hQ'Pquoc phong vai kinh tS - xa hQi va
kinh tS xa hQi vai qu6c phong.
- C~n l~y y kiSn C\lCTac chiSnlBQ T6ng Tham muu vS - TiSp thu y kiSn, Ban Quan ly se luu y trong qua trinh

.. cac cong trinh co chiSu cao tren 45m khi triSn khai d~u triSn khai d~u tu xay d\fng d\f an.
tu xay d\filg.
- C~n l~y y kiSn BQ Chi huy quan S\f tinh d6i vai cac - ~iSp thu f kiSn, Ban Quan ly se lUll y trong qua trinh
cong trinh co t~ng ng~m. trien khai dau tu xay d\fng d\f an.

S SO-Tai nguyen va Moi truirng (Van ban so 660/BCH- TM ngay 28/3/2022)
Th6ng nh~t nQi dung do an TiSp thu y kiSn

9 Phong Qmin If Ha t~ng - SO-Xay dung
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STT y ki~n gop y Noi dung ti~p thu, ghii trinh
1. Ve dinh huang phat trien nha a: De nghi bo tri dien
tich d~t phu hop tren dia ban dS xay dung nha cong
nhan, thiSt chS cua cong doan dam bao dong bQ h~
thong ha tang Icy thuat, ha tfing xii hQi dS phuc vu cong
nhan, ngiroi lao dong lam viec tai khu cong nghiep Khu
Cong nghiep Tam Anh Nam 2 thuoc Khu kinh tS rna
Chu lai; dS phan d~u til nam 2026 tro di t~t ca cac khu
cong nghi~p dSu co thiSt chS cong doan theo yeu cfiu
cua BQXay d\Ing t(;livan ban sf>3822/BXD-QLN ngay
17/9/2021 vS mQt sf>giai phap thuc d~y phat triSn nha a
cho cong nhan khu cong nghi~p.

- YS phuong an nha a cho ngiroi lao dong lam viec trong
khu cong nghiep Tam Anh 2, Ban quan ly cac Khu Kinh
tS va Khu cong nghiep tinh Quang Nam dtl xac dinh vi
tri, quy rno bf>tri tai Khu nha a cong nhan Tam Anh B~c
(quy mo 15ha) va Khu nha a cong nhan Tam Anh Nam
(quy mo 10ha), dang ki tai Cong van sf>975/KKTCN
QHDT ngay 12110/2021 cua Ban quan ly cac Khu Kinh
tS va Khu cong nghi~p tinh Quang Nam va Ta trinh sf>
05/TTr-KKTCN ngay 10/01/2022 vS vi~c dS nghi thf>ng
nh~t chu truang l~p quy hO(;lch,dfiu tu xay d\Ing, bf>tri
vf>nth\Ic hi~n va giao nhi~m V\lchu dfiu tu cho Ban Quan
ly cac Khu kinh tS va Khu cong nghi~p tinh Quang Nam
th\Ic hi~n cac khu dan cu, nha a cong nhan tren dia ban
Khu kinh tS rna Chu Lai (giai dO(;lntiI nam 2022 dSn nam
2025).
- Ben C(;lnhdo, Ban quan ly cac Khu Kinh tS va Khu cong
nghi~p tinh Quang Nam dang t6 chuc l~p quy hO(;lchphan
khu xay d\Ing Khu do thi Tam Anh B~c, se cung c~p
them cac ti~n ich vS van hoa, giao d\lc, y tS, thS thao cho
nguai lao d(>nglam vi~c trong khu cong nghi~p

I~

2. VS dinh huang quy hO(;lchgiao thong: Ca ban phu
hqp vS h(;ltfing giao thong khung theo h6 sa diSu chinh
Quy hO(;lchchung xay d\Illg Kinh tS rna dii duQ'c phe
duy~t.
* Rieng df>iv&i tuYSn giao thong df>ingo(;li(tuySn N2), - Dii xeII,lxet dS xu~t m~t duang, Ian duang dam bao theo
dS nghi tu v~n lUll y ra soat vS quy mo m~t c~t cua tieu chuan.

- tuyS-n-dutmg co m~tt cilC5-S-lheo quy-fio(;lCficliung dtl - - - - - -- -- -- ---
duQ'cphe duy~t, theo do IQgi6i la 45,5m (10m +11,25m
+ 3m + 11,25m + 10m); vi~c dS xu~t cfin xem xet vS bS

- ~
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STT Y ki~n gop y Noi dung ti~p thu, giii trinh
rong mat duong, bS rong bin duong dam bao quy
chuan, tieu chuftn hien hanh.
3. San nen, thoat mroc:
- Cao dQ san nSn co ban twin thu thea cao dQ cua d6 an - Th6ng nhat tiSp thu va lam ra trong thuyet minh.
dieu chinh Quy hoach chung xay dung Khu kinh tS rna
Chu Lai cua tinh Quang Nam dSn nam 2035, tftm nhin
dSn 2050 da diroc Thu tirong Chinh phil phe duyet, phu
hQ'Pvoi cao dQh~ thong thoat mroc mua.
* DS nghi thuyet minh ra d6i voi tuyen muong thoat - TiSp thu y kien, da chinh sua b6 sung.
mroc doc duong N2, c~t ngang dirong D3 va chay vS
huang Tay B~c, viec khop n6i tuyen muong nay d6i voi
khu V\fC Ian c~n va dinh huang quy hoach chung.
4. C~p mroc: Th6ng nh~t giai phap quy hoach h~ th6ng
c~p nuac, d6i vai ngu6n c~p nuac, dS nghi chi quy dinh
su d\mg ngu6n nuac til cac nha may nuac hi~n co trong
khu V\fC, khong chi dinh dan vi c~p nuac.
5. Thoat nuac thai:
- VS S\f phu hQ'Pvai Quy ho~ch chung Khu kinh tS rna - TiSp thu y kiSn, da chinh sua b6 sung.
Chu Lai: Huang tuySn, vi tri tr~m xu ly nuac thai co
khac so vai Quy hO(;lchchung Khu kinh ts rna Chu Lai,
thea huang thu gom, xu ly nuac thai t~p trung rieng cua
Khu Cong nghi~p Tam Anh Nam 2. Do do, dS nghi dan
vi l~p Quy ho~ch ra soat, tinh toan, so sanh hi~u qua d~u
tu cila phuang an quy ho~ch phan khu so vai phuang an
dinh huang quy hO(;lchchung.
- VS ty l~ thu gom, xu ly nuac thai: h6 sa tinh toan dS
xu[f1y-r~ 8U% so v6iluQ'llg c~p nuoc,la muc t6itfii~u
thea Quy chu~n 01 :2021; dS nghi dS nghi dan vi l~p
Quy hO(;lchcan nh~c nang muc ty l~ thu gom, xu ly
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STT Y ki~n gop y Noi dung ti~p thu, giai trinh
mroc thai va d~ xu~t quy hoach phan ky d~u nr thea
cong suat xu ly cua tram XLNT.
-v~vi tri, quy mo sir dung d~t cua tram XLNT: d~ nghi
ra soat, thuyet rninh Iva chon vi tri quy hoach va tinh
toan thea Quy chu~n 01 :2021, trong do hru y quy mo su'
dung d~t khdng duoc vuot qua chi tieu 0,2 hall 000
rrr'/ngay.

- V~ loai v~t lieu: d~ xu~t nghien ciru 6ng HDPE thay
cho tUYSnBTLT thea thuyet rninh quy hoach.
6. Nghia trang:
Thong nh~t thea nQi dung d~ xu~t cua quy ho~ch, d6ng
thai d~ nghi di~u chinh: "Khong t6 chuc chon c~t, xay
d\filg cac ngoi rnQrnai trong khu quy ho~ch; dv kiSn cac
khu nghla dia se duqc di dai dSn cac khu nghla trang t~p
trung thea dinh huang quy ho~ch nghIa trang tren dia
ban tinh".

- Chi tieu 0,2 hallOOOrn3/ngay xay dung nha may XLNT
chua bao g6rn dien tich h6 chua, 6n dinh mroc thai sau
xu ly, san phoi bun, dien tich du phong rna rong (neu co)
va dien tich t6 clnrc khoang each ATMT cua ban than
nha may XLNT, tram XLNT. £)6 an quy hoach da tinh
toan d~y du cac chi tieu tren.
- TiSp thu y kien, da chinh sua b6 sung.

- TiSp thu y kiSn.
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2. TiSp thu, giai trinh cac noi dung thea cac y kiSn gop y cua dia phuong

STT Y ki~n gop y Noi dung ti~p thu, giai trinh
Van ban s6 325IUBND-KTHT ngay 23/3/2022 cua UBND huyen Nui Thanh

Viec chuyen dien tich d~t cay xanh each ly doc tuyen D5 chinh sua, hoan thien mat c~t dirong thea dung
duong n6i Khu cong nghiep Tam Hiep - Tam Anh sang d~t dinh hirong d6 an diSu chinh Quy hoach chung

1 cong nghiep lam giam mat c~t thea quy hoach diroc duyet Khu kinh tS mo Chu Lai diroc duyet (135m).
135m con 61,4m la chua phu hop d6 an diSu chinh Quy
ho~c~ chung Khu kinh tS mo Chu Lai va Quy hoach chung
thi tran Nui Thanh mo rong.
DS nghi xem xet b6 sung tuyen duong giao thong doc thea Vi~c b6 sung tuyen dirong nay la khong c~n thiSt
tuyen duong day dien 220KV, mat c~t 17,5m dS khop tuyen va khong phu hop thea dinh hirong d6 an diSu
giao thong d6 an Khu cong nghi~p Tam Anh 1 va giam bOt chinh Quy ho~ch chung Khu kinh tS ma Chu Lai

2 lUll lugng giao thong dQc thea hu6ng B~c Nam tren tuySn dugc duy~t. Giao thong trong cac Khu cong nghi~p
ducmg n6i Khu cong nghi~p Tam Hi~p - Tam Anh. d5 dugc tinh toan va xac dinh thea h~ t~ng khung

cua d6 an diSu chinh Quy ho~ch chung Khu kinh tS
maChuLai.

De nghi b6 sung kh6p n6i 2 tuySn giao thong tu nut N17 va D5 chinh sua, b6 sung.
nut N18, N19 kSt n6i vai Khu cong nghi~p Tam Anh 1 dS

3 thu~n 19i cho vi~c b6 tri h~ t~ng khung c~p di~n, c~p nuac
dugc lien hoan, t~o thu~n 19i cho Khu cong nghi~p tam Anh, ,
1 co diem nhan canh _9.uantr\lc chinh vao khu.

3. TiSp thu, giai trinh cac nQi dung thea cac y kiSn gop y t~i cUQchQpHQi d6ng thAm dinh d6 an Quy ho~ch phan khu
xay d\IDg (t)' l~ 112.000) Khu cong nghi~p Tam Anh 2, Khu kinh tSma Chu Lai ngay 3113/2022 t~i UBND tinh:

STT Y ki~n thanh vien NQi dung ti~p thu,
Hoi dAng Th~mdinh giai trinh

Ban Quan Iilam vi~c vai Sa Xay d\IDg cac nQi dung ve phap TiSp thu y kiSn. Ban Quan ly se lam vi~c vai Sa

1.1 ly nhu quyet dinh phe duy~t dieu chinh Quy ho~ch chung Khu Xay dvng va tham mUll UBND tinh ve cac van de
kinh tS ma Chu Lai va QuySt dinh chu truong d~u tu cua Thu nay.
tuang Chinh phu vS d~u tu h~ t~ng Khu cong nghi~p Tam Anh
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STT y ki~n thanh vien
Hoi dan::! Th~m dinh

NQi dung ti~p thu,
giai trinh

l.2

- An An Hoa d~ dam bao thong nhat, phu hop vS ten goi,
nganh nghe, dia danh ... Ban Quan ly tham muu UBND tinh
bao cao Thu nrong diSu chinh h6 sa quyet dinh Chu tnrong
d~u ttr ha tang Khu cong nghiep Tam Anh - An An Hoa, lam
din cir d~_Qheduyet d6 an quy hoach

D6 an dam bao thuc hien tieu chi Khu cong nghiep xanh

1.3 Di~n tich 10 dat t6i thi~u cac nha may trong Khu cong nghi~p Tiep thu y kiSn. N9i dung dff duQ'cchinh sua trong
la 5ha d6 an.

- Do an QHPK khu cong nghiep Tam Anh 2 da
dap irng tieu chi khu cong nghiep sinh thai duoc
quy dinh tai Nghi dinh s6 82/2018/Nf)-CP ngay
22/5/2018 cua Chinh phil quy dinh vS quan ly khu
cong nghiep va khu kinh tS (d~t nha may, kho tang
chiSm 750/0, d~t ha t~ng va dich vu dung chung
chiSn 25%). D6 an dff b6 tri d~t ha t~ng va dich vu
dung chung chiSm 31,73% trong do: D~t cay xanh
chiem 17,71%.
- V~t cay xanh each ly toan b9 Khu cong nghi~p
Tam Anh tuan thil thea thea Quy ho:;tch chung
Khu Kinh ts rna Chu Lai dff duQ'c Thil tu6ng
Chinh phil phS duy~t t:;tiQuySt dinh s6 1737IQD
TTg ngay 13/12/2018.

1.4
D6i vai h~ th6ng thoat nuac, nghiSn cuu xem xet diSu chinh
huang tUYSn,thu gom thoat nuac dam bao tinh d6ng b9

l.5

H~ thong thoat nuac thiSt kS dam bao thu gom
tri~t d~, kSt n6i d6ng b9 vai h~ th6ng thoat nuac
cac khu V\fCxung quanh. N9i dung dff duQ'c th~
hi~n C\lth~ trong h6 sa d6 an.

-VS ngallfi nghS tnu nliTCfiillfi trong KIiUCong ngni~p: cong Ti@ptnu y ki@n,dffchinh sua b6 sung.
nghi~p di~n, di~n tu, cO'khi; cong nghi~p ph\l trQ'cO'khi; cong
nghi~p th\fc ph:1m, d6 u6ng, duQ'c li~u, n9i th~t, v~t li~u xay
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STT Y ki~n thanh vien NQi dung ti~p thu,
Hoi dan_g_Th~mdinh _g_iaitrinh

dung, cong nghe maio
Ve san nen: Uu tien din bang dao dap tai ch6; doi voi khoi Ti~p thu y kien, dffchinh sua b6 sung van do an.

1.6 IUQ'ngd~t du thira, Uti tien san l~p cac cong trinh trong Khu
kinh t~ rna Chu Lai

Quy hoach h~ thong giao thong; mang hroi thong tin lien lac;
Ti~p thu y kien, nQi dung dff diroc thS hien cu the

1.7 trong dB an.
phong chay chua chay phai dam bao thea dung quy dinh

Thoat mroc thai: Han che toi da mroc thai ra moi tnrong; Uti Tiep thu y kien, dffchinh sua b6 sung trong do an.
1.8 tien mroc tuan hoan dS nroi cay, rna duong; n~u thoat ra moi

truOn_g_dat tieu chuan loai A.
Ve phong chay chua chay: Bo tri doanh trai cho toan bQ Khu Ti~p thu y kien, dffchinh sua b6 sung trong do an.

1.9 cong nghi~p Tam Anh, dam bao ban kinh phl,lc vv thea Quy
chu~n.

------ ------
--------
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh 

BÁO CÁO 

Về việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện đồ án theo các nội dung góp ý  

của Bộ Xây dựng về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000)  

Khu Công nghiệp Tam Anh 2, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 

Kính gửi:   

 - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Sở Xây dựng. 

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 710/UBND-KTN ngày 

28/01/2022 về việc hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) Khu 

Công nghiệp Tam Anh 2, Khu kinh tế mở Chu Lai theo các nội dung góp ý của 

Bộ Xây dựng tại Văn bản số 314/BXD-QHKT ngày 27/01/2022, Ban Quản lý các 

Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn 

thiện hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu Công nghiệp 

Tam Anh 2 theo các nội dung góp ý về đồ án của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 

314/BXD-QHKT ngày 27/01/2022, với các nội dung tiếp thu, giải trình như sau: 

1. Tiếp thu, giải trình các nội dung góp ý của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 

314/BXD-QHKT ngày 27/01/2022:  

STT Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

1 - Ranh giới lập quy hoạch KCN 

Tam Anh 2 (435,8 ha) trong 

phạm vi khu công nghiệp Tam 

Anh (1.545 ha) là phù hợp với 

định hướng phát triển và chức 

năng sử dụng đất của khu vực 

xác định trong Đồ án điều chỉnh 

Quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2035, tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 

1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 

của Thủ tướng Chính phủ (gọi 

tắt là Quy hoạch 1737). Tuy 

nhiên, cần bổ sung nội dung rà 

soát đánh giá về sự phù hợp với 

- Nội dung về rà soát đánh giá về sự 

phù hợp với định hướng phát triển 

không gian, sử dụng đất và hạ tầng kỹ 

thuật của các khu công nghiệp liên 

quan đã được thể tại Mục 2.8. Đánh 

giá các dự án đã và đang triển khai 

có liên quan đến khu vực lập quy 

hoạch trong thuyết minh tổng hợp. 

Việc lập quy hoạch Khu công nghiệp 

Tam Anh 2 là phù hợp với định hướng 

chung của đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chung Khu kinh tế mở Chu Lai.   



2 

STT Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

định hướng phát triển không 

gian, sử dụng đất và hạ tầng kỹ 

thuật của các khu công nghiệp 

liên quan (KCN phục vụ nông 

lâm nghiệp, KCN Tam Anh 1, 

KCN Tam Anh - Hàn Quốc) để 

không làm ảnh hưởng xấu đến 

hoạt động của các KCN trong 

phạm vi Khu công nghiệp Tam 

Anh (1.545 ha). 

2 - Bổ sung phương án giải quyết 

nhà ở, công trình phúc lợi về văn 

hóa, giáo dục, y tế, thể thao cho 

người lao động làm việc trong 

KCN theo quy định tại Điều 32 

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP 

ngày 22/5/2018 của Chính phủ 

quy định về quản lý Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế. 

- Ban quản lý các Khu Kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tiếp 

thu, bổ sung vào thuyết minh đồ án 

quy hoạch tại Mục 8.3. Phương án giải 

quyết nhà ở, công trình phúc lợi cho 

người lao động làm việc trong khu 

công nghiệp, cụ thể: 

+ Về phương án nhà ở, công trình phúc 

lợi về văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao 

cho người lao động làm việc trong khu 

công nghiệp Tam Anh 2, Ban quản lý 

các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp 

tỉnh Quảng Nam đã xác định vị trí, quy 

mô bố trí tại Khu nhà ở công nhân 

Tam Anh Bắc (quy mô 15ha) và Khu 

nhà ở công nhân Tam Anh Nam (quy 

mô 10ha), đăng kí tại Công văn số 

975/KKTCN-QHĐT ngày 12/10/2021 

của Ban quản lý các Khu Kinh tế và 

Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam. 

+ Bên cạnh đó, Ban quản lý các Khu 

Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam đang tổ chức lập quy 

hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị 

Tam Anh Bắc, sẽ cung cấp thêm các 

tiện ích về văn hóa, giáo dục, y tế, thể 

thao cho người lao động làm việc 

trong khu công nghiệp. 

3 - Cơ cấu sử dụng đất của KCN 

Tam Anh 2 cơ bản phù hợp với 

quy định về sử dụng đất trong 

khu công nghiệp tại Quy chuẩn 

- Các chỉ tiêu quy hoạch trong đồ án 

QHPK đảm bảo phù hợp theo các chỉ 

tiêu quy hoạch đã được xác định trong 

Quy hoạch 1737, nội dung đã được thể 
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STT Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch 

xây dựng QCVN 01:2021/BXD. 

Tuy nhiên cần rà soát, đối chiếu 

các chỉ tiêu quy hoạch trong đồ 

án theo các chỉ tiêu quy hoạch đã 

được xác định trong Quy hoạch 

1737. Rà soát diện tích đất cây 

xanh của KCN Tam Anh 2, lưu 

ý đảm bảo diện tích đất cây xanh 

cách ly dọc theo các trục giao 

thông đã xác định trong Quy 

hoạch 1737 cũng như cách ly 

KCN với các khu vực chức năng 

dân dụng khác liên kề và bảo 

đảm phù hợp với Quy chuẩn 

QCVN 01:2021/BXD. 

hiện tại Mục 3.2. Các chỉ tiêu kinh tế 

- kỹ thuật của đồ án trong thuyết minh 

tổng hợp. 

- Diện tích đất cây xanh cách ly dọc 

theo các trục giao thông đảm bảo phù 

hợp theo diện tích đã xác định trong 

Quy hoạch 1737 cũng như cách ly 

KCN với các khu vực chức năng dân 

dụng khác liên kề và bảo đảm phù hợp 

với Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. 

4 - Đồ án quy hoạch cần bổ sung 

các yêu cầu, nguyên tắc về việc 

phân chia các lô đất công nghiệp 

đảm bảo khoảng cách ly, phòng 

chống cháy nổ, vệ sinh môi 

trường để làm cơ sở triển khai 

các bước tiếp theo. 

- Tiếp thu ý kiến, nội dung tiếp thu đã 

được bổ sung trong thuyết minh tổng 

hợp của đồ án tại Mục 5.2.4. Nguyên 

tắc phân chia các lô đất công nghiệp 

(khoảng 05-10ha cho 01 nhà máy) và 

Mục 7.6. Đề xuất giải pháp tổng thể 

ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi 

trường khu thực hiện quy hoạch trong 

thuyết minh tổng hợp. 

5 - Phương án quy hoạch hạ tầng 

kỹ thuật của KCN Tam Anh 2 

cần khớp nối đồng bộ, thống 

nhất với hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật được xác định trong Quy 

hoạch 1737 đã được phê duyệt 

và các quy hoạch xây dựng khác 

có liên quan, đảm bảo yêu cầu 

về bảo vệ môi trường và hiệu 

quả trong khai thác, vận hành sử 

dụng trong khu công nghiệp. 

- Phương án quy hoạch hạ tầng kỹ 

thuật của đồ án đã khớp nối đồng bộ 

theo định hướng của Quy hoạch 1737 

được duyệt. Bên cạnh đó, đồ án cũng 

đã khớp nối đồng bộ với hệ thống 

HTKT của các đồ án QHPK tỉ lệ 

1/2000 Khu công nghiệp phục vụ nông 

- lâm nghiệp Nam Tam Anh; đồ án 

QHCT 1/500 dự án đầu tư xây dựng 

kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam 

Anh 1; đồ án QHCT 1/500 KCN Tam 

Anh - Hàn Quốc. 

6 - Bổ sung nguồn gốc bản đồ 

dùng trong Đồ án quy hoạch; bổ 

sung tọa độ vị trí các điểm giao 

nhau của tim đường các trục 

chính làm cơ sở phê duyệt hồ sơ 

- Nguồn gốc bản đồ: Bản đồ khảo sát 

địa hình tỉ lệ 1/2.000 được đo vẽ trước 

khi lập quy hoạch và bản đồ giải thửa 

tại khu vực lập quy hoạch (đã thể hiện 
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STT Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

cắm mốc giới theo quy hoạch và 

triển khai cắm mốc giới ngoài 

thực địa sau khi đồ án được phê 

duyệt.  

rõ tại mục 1.3.3 Cơ sở tài liệu, số liệu 

và bản đồ - Thuyết minh tổng hợp). 

- Tọa độ vị trí các điểm giao nhau của 

tim đường các trục chính đã được thể 

hiện tại bảng “Bảng thống kê toạ độ 

nút giao” trong bản vẽ QH07: Bản đồ 

quy hoạch giao thông và chỉ giới 

đường đỏ, chỉ giới xây dựng. 

2. Ngoài ra, theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu công 

nghiệp Tam Anh - An An Hòa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

tại Quyết định số 1562/QĐ-BTNMT ngày 16/7/2020, các ngành nghề thu hút đầu 

tư gồm: 

- Sản xuất chế biến thực phẩm. 

- Sản xuất đồ uống. 

- Sản xuất sản phẩm thuốc lá. 

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, 

ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện. 

- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (bao gồm sản xuất vật 

liệu xây dựng). 

- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị). 

- Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (sản xuất các thiết bị 

nâng, hạ và bốc xếp; sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại; sản xuất 

máy nông nghiệp và lâm nghiệp,…). 

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác. 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (sản xuất dụng cụ thể thao, đồ chơi 

trẻ em, nhạc cụ, thiết bị y tế,….). 

- Thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu. 

- Dệt (không nhuộm). 

- Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. 

- Sản xuất trang phục. 

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

- Sản xuất thiết bị điện. 

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải. 

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Khu công nghiệp Tam Anh 2 cần 

tập trung thu hút ngành nghề chính là Công nghiệp phụ trợ ô tô và điện tử. Ban 

Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đề xuất như sau: 
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* Phương án 1: Chỉ tập trung thu hút 02 nhóm nghành nghề sau 

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc 

sẵn (trừ máy móc thiết bị); Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu; 

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác.  

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

thiết bị điện. 

* Phương án 2: Tập trung thu hút 02 nhóm nhành nghề như đã nêu trên 

(chiếm khoảng 70-85% tỉ lệ đất nhà máy, kho tàng) và thu hút thêm 02 nhóm 

ngành nghề sau (chiếm khoảng 15-30% tỉ lệ đất nhà máy, kho tàng) 

- Sản xuất chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống; Sản xuất thuốc, hóa dược 

và dược liệu; Sản xuất sản phẩm thuốc lá; Ngành dệt (không nhuộm); Sản xuất 

trang phục. 

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); 

Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác; tái chế phế liệu. 

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 (Nghĩa). 

TRƯỞNG BAN 
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