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QUYET DINH
PhO duyQt quy ho4ch vd ban hirnh Quy dinh qufrn lf x6y dgng

kim theo ad 6n di6u chinh q,,y hogch chung th! tr6n Nrii Thirnh mO rQng

(Dd thi Nr[i Thinh), giai dogn d6n nim 2020 v]r nim 2030

uv saN NHAN oAN riNn QUANC NAM

CEn cri'Luat T6 chric chffi q,ryd, dla phuong ngay Dhl20l5;
Chn cil Ludt Quy hogch dO thi ngey 17 thdng 6 ndm 2009;

Cbn cri Nghi clinh s6 37l2Tl0/ND-CP ngdy 071412010 ctra Chinh phir vd

lqp, thAm dinh, ph6 duyQt vd qu6n ly qry hoach il6 tlti;

C6n cri Nghi dinh s6 38/2010/ND-CP ngdy 071412010 cria Chfnh phfr vd

qu6n ly kh6ng gian kitin truc c6nh quan dO thi;

C[n cri Thgng tu s5 |2/2016/TT-BXD ngdy 2910612016 cua B0 Xdv
dUng quy dinh vC hO so cria nhiQrn vu vd t10 6n quy hoach xdy dqng vtng, qu'',

hopch dO thi vd quy ho4ch xdy dgng khu chri'c ndng dflc thu;

Cdn cri Nghi quytit sO O:-Nq/TU ngdy t7l5l2}11.cta Tinh try Qutng
Nam tai HQi nghi Tinh iry l6n thft 4, kh6a XX vC ph6t tri6n dO thi tr6n dia bdn
tinlr d(in nem iol5 vd tAm nhin d6n ndm 2020;

Cdn cil Quy6t dinh sd 113/QD-UBND ngdy l0/01 12014 cira UBND tinh
ph6 duy6t Qtry hopch xdy dung virng tinh Qu6ng Nam, giai doan d6n n6m
2020 - 2030;

Cdn cu Quy6t dinh sO 1367IQD-UBND ngdy 17l4l2ol5 ctra UBND tinh
ph6 duy6t Chuongtrinh ph6t tri6n dO thi tinh Qu6ng Narn, giai doan d6n n5m
2020 vd t6n nhin d6n ndm2030;

Cdn cu Quy6t dinh sO 46221QD-UBND ngey O4ll2l2.Ol5 ctra TIBND tintr
ph6 duy6t nhi€m vu vd du tofn kinh phi tli€u chinh quy hopch chung th! tr6rr
Nfi Thdnh mu rQng (dO thiNfi Thdnh) giai dopn cl6n ndm 2O2O vd ndm 2030;

Theo dd: ngh! cua So X6y dgng tpi Vdn bin sd 69/ThD-SXD ngdy
06llol2017 v3'k6t qu6 th6m dinh quy hopch xdy dung,

QUYTT D!NH:
.f

Didu l. l']hC"duyet qui hoach vd ban hdnh Quy dinh quin ly kdm rheo de
6n ili6u chinh quy. hoach chung thi tr6n Niri Thenh mO .Eng (dO thi Niri
Thdnh) giai doan d6n ndm 2o2o vd ndm 2030; v6i nhfrng n6i dung sau:

L Pharn vi vi ranh gi6i lQp quy hoach
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Bao g6m todn b6 dla gi6i hdnh chinh huyQn Nrii rhdnh, diQn tich tu
nhi6n 55.583,4ha, cU th6 nhu sau:

- Phia Bic : Girip thdnh ph6 Tam Kj,;
- Phia Nam : Gi6p huyQn Binh Son vd Trd B6ng, tinh eu6ng Ng6i;
- Phfa Dong : Girip bi6n DOng;

- Phia TAy : Gi6p huyQn Phfi Ninh vd huyQn B6c frd My.

2. Tinh ch6t, chfrc n[ng cta d6 th!
i

a) Tfnh ch6t

- 
^ 
D6 thi Niri Thdnh md r6ng ld trung tdm t6ng h-o. p c6p virng, c6 vai trd

thirc dAy ph6t tri6n kinh tti - xe hQi cfia huyQn Nrlri Thenh, Khu kinh tO mo Chu
Lai vdr ving D6ng tinh Qu6ng Nam;

- XAy dUng thdnh d6 thi lopi III truc thuQc tinh Qu6ng Nam, gan ktit v6i
dO thi Tam Kj,, Khu kinh tC md Chu Lai trb thdnh trung t6m kinh t6 cria vtrng
kinh t6 tfang di6m midin Trung.

b) Ch['c nSng

- Ld mQt dAu -di giao th6ng, giao luu quan trgng cria ving phia Nam
tinh Qu6ng Nam, vtng kinh tO trgng di6m midn Trung vd cA nu6c;

3. Cdc chi ti6u kinh ti5 k! thuat chtr ytiu

a) DAn sd

- HiQn tr4ng kho6ng 143.196 ngudi;
- E6n ndm2020: Khoing 151.100 ngudi;
- Dtin ndm 2030: Khodrng 169.100 ngudi.

b) E6t dai i

- HiQn trqng ddtxay dWng 6.972,30 ha, chi6m l2,54yo diQn tich dAt ty
nhi6n;

- Ndm 2020: DAt xdy dUng d6 thi 11.961 ,07 ha, tuong duong 2l,52Yo;
rt6t kh6c 43.622,33 ha, tuong duong 78,48 oh.

- Ndm 2030: O6t xdy dyng dO thi 14.936,46 ha, tqong duong 26,87Yo;

d6t kh6c 40.646,94 ha, tuong duong 73,13 yo. 
r

c) Chc chi ti€u kinh t6 hA t6ng k! thupt - h4 tAng xE hQi: DAm b6o d4t
theo ti6u chuAn cta d6 thi lopi III.

4. Dinh hudng t6 chric kh6ng gian dd thi

a) Ranh gi6i nQi thi, ngo4i th!

- Khu vgc nQi th! g6m 09 iton vi hdnh chinh: Thi tr6n Nui Thdnh, Tam
Giang, Tarn, Quang, Tam Nghia, Tam M! DOng, Tam Hiqp, Tam Anh Nam,
Tam Anh Bdc vd Tam Hda.

- Khu vgc ngoAi thi: 08 xd cdn lpi, g6m Tam XuAn 1, Tam Xudn 2,Tam
Son, Tam Thpnh, Tam M! Tdy, Tam Trd, Tam Ti6n, Tam HAi.
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b) PhAn khu chtrc n6ng
. Todn dO thi chia thdnh 8 ph6n khu dC dAu tu x6y dgng vd quAn li, cs th6:

* Phdn khu 1:

- vi tri: Thi tr6n Nti Thenh vd x5 Tam Higp;

- Quy mO d6n s6: 35.500 ngudi;

- Dien tich: I .342,05ha, trong tlO <t6t dcm vi d 1d765,55 ha;

- Mat dQ cu trliu:46,37 ngudi/ha;

- Dinh hudng ph6t tri6n: Ld khu trung tdm hdnh chinh - chinh tri, y t6, v[n
h6a cira dO tlli. KGm sodt xdy dung, tdng cudng cey xanh, bO sung mOt s6 c6ng
trinh dfch vp c6ng cQng, xdy dgng c6c khu d mdi, c6c khu t6i dinh cu cho c6c hQ

ddn bf di ddi do gi6iph6ng m{t bing. Cii t4o hQ th6ng hp tAng k} thuft.
* Phen khu2:
- Vi tri: Thi tr6n Nti Thenh, xE Tam M! D6ng, xd Tam Nghia;

- Quy mO ddn s6: 19.500 ngudi;
- DiQn tich cl6t don v! d: 5.228,02ha; trongtlo ct6t don v! 0 Id 620,28 ha;

- Mat dQ cu trri: 31,44 ngudilha;
- Dinh huong ph6t tri6n: Ld khu trung tdm thuong m?i, gi6o duc, th6 dpc

th6 thao, du lich t6m linh cria dO thi. Giir gin hinh 6nh n6ng nghiQp vd l6m
nghi€p cr phia Nam, ph6t trii5n gin vdi muc ti6u cii thi6n mOi trudng, b6o t6n
lch6ng gian c6nh quan vd c5c gi|tri lang qu6.

* Phdn khu 3:

- Vi tri: Xd Tam Giang;

- Quy mO dAn s6: 8.700 ngudi;
- DiQn tfch: I .283,52 ha; trong t16 ddt don vi d ld 300,5 4ha;
- Mat dQ cu trtt:28,95 ngudi/ha;

- - Dinh hucmg ph6t tri6n: Li khu trung tdm hdnh chinh, khu du lich, khu
ki6m ngu. Noi il6y sE xdy dgng mQt sO nhi cao tAng tpo tli6m nh6n cho khu vuc,
cdn lai ld nhe mflt t10 vtra. Nhi o ph6n l6n theo hinh thric nhd vuon.

* PhAn khu 4:

- Vi trf : X5 Tam Quang, xd Tam Nghia;
- Quy md ddn s6: 9.100 ngudi;
- DiQn tich: 3.5 14,16 ha; trong rIO dAt don v! O ld215,38 ha;
- MAt dQ cu tru:42,25_ngudi/ha;
- Dinh hudng ph6t tri6n: Ld trung t0m thucrng m?i, trung t6rn ngu nghi6p,

cdng nghiQp di€n khf, trung tdm du lich vd ilAu moi giao th6ng cua oto tni. pA.
bi6t, sdn bay Chu Lai c6 th6 ph6t tri6n thanh OAu mOi giao thdng 

",iu 
rrng phia Bfc

cta Nam Tlung b0. Mat f0 va tAng cao 
"9rg 

trinh dim b6o y6u cAu q"an ry trong
khu vuc ph6u bay; khuytin khfch ph6t tritin nirn thr?c nhd o,theo d?ng ,ha ruon,
m6t sO khu vgc tdp trung nhd li6n t<A nhu cho Tam euang vd dgc ttreo or ots.

* Phdn khu 5:

M
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- V! tri: XE Tam Hda, xE Tam Anh Bic;
- Quy m6 ddn s6: 26.500 ngudi;
- DiQn tich 2.465,24 ha; trong rlo ilSt dcm vf d le I .044,07 ha;
- Mat dQ cu trf: 25,38 ngudi/ha;
- Dinh hu6ng phrit tri6n: E0y sE ld trung tAm du llch vd dfch vp cria dd thi.

I(hu vgc ph6t tritin d6n cu ld chinh, sE dinh q"y a6t l6n de t6i dinh cu. Hinh thirc
nhd 0 theo 16 ph6 vd bi6t thp vudn.

* PhAn ldru 6:
i

- Vi tri: Xd Tam Hiqp, xE Tam Anh Bic, xE Tam Anh Nam;
- DiQn tich: 6.080,62ha;
- Dinh huong ph6t tritin: Ddy sE ld trung t6m c6ng nghiQp vdr c6ng bi6n cria

dO thi. Hqn chti vd dAn di ddi d6n cu trong khu vpc ndy.

* Phan khu 7:

- Vi tri: XE Tarn Hda, x5 Tam Ti6n, xE Tam HAi;

- Quy m6 cldn s6:22.700 ngudi;
- DiQn tich: 4.83 9,21ha; trong dO d6t don v! d le I .192,98ha;
- Mat dQ cu trri: 19,03 ngudilha;

- Einh hu6ng phrit tri6n: Edy td trung tdm du llch vd 16 hQi biOn. C6c khu
du llch xAy dpg theo kitiu resort, c6ng trinh nhd d6n x6y clpg theo hinh thtic
clia phucrng, d?ng nhd vudn ld chu ytiu.

- Vi tri :'Circ x6 con lpi;

- DiQn tich: 30.830,58 ha; trong tI6 d5t don v! d le 1 .244,48ha;
- Mat dQ cu trir: 37,85 ngudilha;

- Dinh hucrng ph6t tririn: Khu v.uc ndy ph6t tri6n theo dinh hu6ng n6ng th6n
mdi, giti gin cAnh quan tf6ng ruOng vd rtmg.

c) H9 thdng c6c trung t6m ctd thi
- Khu trung t6m th6 duc thd thao: Khu 1 b6 tri d th6n Thq Khuong, xd

Tam HiQp vd khu 2 b xd Tam M! DOng.

- Trung tdm gi6o dpc ddo tpo c6p vtng: g6 tri m6i o 02 cpm chinh, 01 d
thi tr6n Nfi Thenh vd 01 o x6 Tam M! D6ng

- Trung tdm y tti: Tpi thi tr6n Niri Thdnh vi xE Tam HiQp.

- Khu trung tdm hdnh chinh, chfnh trf cria huyQn: gO tri tai thi tr6n Nui
Thdnh. Trung tdm hdnh chinh m6i dp ki6n mo rQng t4i xd Tam Giang.

- Khu trung t6m thuong mpi vd dfch vu: B6 tri 6 03 v! tri chinh, t?i thi
tr6n Niri Thanh, xE Tam M! DOng vir xd Tam Nghia.

- Khu rrung tdm vdn ho6: 86 tri t4i thi tr6n Niri Thnnh; trung tdm v[n
h6a mdi b6 tri tqi xdTam M! EOng.

- Khu du l!ch: Iftu dlch vp du lich Tam Giang, d5y li loAi hinh o k6t
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hgp gifi'a clu lfch, dich vu,.vdn phong vd nhd 0; c6c khu dich vu du lich nghi

dubng ven bi€n 6 Tam Ti6n, Tam Hii, Tam Hda, Tam Quang vd Tam NghTa'

Cei ta;, ndng c6p c5c khu di tich lich sir phgc vg du lich.

- Khu cong nghiQp: VO co bin ld cAp nhpt vd kh6p .r6i 
"6. 

du 6n thuQc

Khu kinh t6 rnO Chu Lai.

- He th6ng c6c khu 0: Bao g6m 3 loai hinh 0 chinh:

+ Khu 0 trung tdm dO thi, trung tdm phudng vd doc theo QuOc lO 1A,

nha d ket hqp v6i ph6t tri6n thuong mqi d[ch vg;

+ Khu 0 phSt tritin du llch nhd vudn, tfp trung d Tam Giang, loqi hinh 0

ket hqp gffiu a" lich, dich vg, vdn phdng ve nire d, mat dQ x6y dung th6p;

+ Khu o h6n hqp, lopi hinh o bao gOm nhd d, cta hdng vd s6n xu6t nho

16, tpp trung 6 chc khu vuc cdn lai.

- Hg th6ng c6y xanh, th6 dpc th6 thao vd m{t nu6c: Tich cpc khai th6c

kh6ng gian m{t-n.r6r. gO tri aAt 91f }?"h dqc theo c6c luu vuc s6ng su6i,

k6nh r4ch d6 tpo kh6ng gian dQm li6n.k6t, vria t4o c6nh gy?, dep 
"I1 

b6o v0

luu vgc ddng s6ng; cii t4o hQ thOng d6i niri trong dO thi dO ldm c6c ti6u rung,

gifi virng hQ sinh th6i tu nhi6n trong dO thi. DC xu6t c6c khu vpc c6m x6y

JUrg, cac khu vgc hpn ch6 x6y dgng bao gdm c6c kh6ng gian ngap nudc ven

sOn[ ven bi6n, c6c kh6ng gian b6o tdn, rtrng phong hQ.

5. Quy hoach su dpng d6t

Bing th6ng k€ quy hopch sri dgng d6t theo tirng giai dopn

,-.h
:\
'\]
t'ir.i

\$1192
TT Mgc tlich sfr dgng

Quy ho4ch d6n
nilm 2020

(DAn s6: 151.100
neudi)

Quy hogclt
nEm 2030

(D6n s5: 169.100
n

DiQn
tich (ha)

ri
trgng

DiQn
tich (ha)

ri
trgng
(%\

I T6ng cQng a6t mru nghiGn cr?u 55.583,40 55.583,40 100

p6t noi ttri 23.056,21 23.056,21 41,48

D6t ngoai thi 32.527,19 32.527,19 58,52

il T6ng cQng O6t trtru nghiGn ctfru 55.583,40 55.583,40 100

o6t xdy dung dO thi 11.961,07 14.936,46 26,87

DAt khSc 43.622,33 40.646,94 73,13

A OAt x6y dgng d0 thi 11.961,07 21,52 14.936,46 26,97

4.1 nAt aan dung 3.406,70 6,13 3.958,39 7,12

I Ddt don vi 0 2.685,22 3.080,51

2 D6t cOng cQng 205,06 247,20

3 Oat giao duc (trudng PTTII) 15,14 15,14

4 Dit cdy xanh I 81,35 196,63

5 D6t giao th6ng 319,93 4lg,gl
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I
I

TT

4.2

Mgc tlich sri dpng

DAt ngoiri dfln dgng

Quy ho4ch tl6n
-n6m 2020

(Din s(i: 151.100
nguoi)

Quy hoSch tl6n
nIm 2030

(Ddn sii: 169.100
nguli)

8.554,37 15,39 10.978,07 19,75

I D6t c6ng trinh ccy quan trp s& 31,21 44,92

2 D6t girlo duc 31,79 3 I 79)

3 D6t y td cdp vDng 25,88 25 t 88

4 D6t giao th6ng d6i ngo4i 555,22 736,09

5 DAt thucyng rnpi dich vu 93,26 I 17,38

6 E6t cdy xanh chuy0n dA 170,30 466,51

1 Efu cdy xanh th6 dpc thiS thao l8,l I 124,57

8 D6't edy xanh c6ch ly 848,07 848,07

9 O6t O n6ne th6n 2.000,21 2.122,55

l0 D6t cdng nghiQp I.440,00 2.191,88

1l EAt du lich 427,66 754,66

t2 O6t ai tich lich sri 56,68 56,68

l3
DAt c6ng trinh ddu m6i HTKT- sdn

bay 2.323,27 2.323,27

t4 O6t tOn gi6o, tin ngudng 12,26 12,26

15 E6t an ninh - qu6c phong 407,49 407,49

t6 DAt nehTa trang 112,96 114,07

B o6t trnac 43.622,33 78,48 40.646,94 73,13

1 Mdt nudc 3.962,56 3.962,56

2 D6t sin xu6t r,6ng nghiEp 12.881,03 11.623,32

3 DAt larn nghiQp 24.563,12 23.776,19

4 DAt chua sri dung 1.255,32 255,29

5

i

DAt chulr6n dtrng khric 960,30 1.029,58

Tffis die, tfch quy hqaelLatD-- 55.583,40 100 55.583,40 100

6. Quy ho4ch ha tAng k! thuat

6.1. ChuAn bi ky thu4t

- D6i vdi c6c khu vpc it6 xay dgng: Khu vgc il6 xdy dyng c6 cao dQ n6n

hiQn tr4ng H > +3,0rn cin gifi nguy6n nAn hiQn tr4ng. Khu vUc 
91c 

ldng xom

c6 mpt dQ xdy dyng thua hon, cao dQ n6n th6p < 3m thi dg ki6n ndng n6n

c6ng irinf, d6ri cao dro +2m, sAn vudn cfi giii nguy6n ndn hiQn trpng.

- OOi vdi khu vyc xdy dUng m6i: C6c khu v.uc ruQng lira dang canh t6'c,

khu vpc ao t6m co n6n thap trdn["e, dft ytiu vd c6 cao dQ fl< *2,0m cdn t6n

n6n > *2,0m d6 tr6nh ngap nudc.

- Citckhu vgc phia Tdy chu y6u ld ddt il6i nrii cao 16o, chi san gat di5 tao
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mpt bing xdy dgng, t6n trong huong d6c, dia hinh tU nhi6n, han ch6 khOi

luong ddo dep lon.

- He th6ng tho6t nu6c mua ld hQ th6ng ri6ng hodn chinh. Hu6ng tho6t
ra chc s6ng, sr6i di qua timg luu vgc r6i tho6t ra cdc trpc ti6u chinh.

6.2. Giao th6ng

a) Duong bQ:

- Dudng cao t6c Dd NEng - Quing Ngdi:-Dinh hu6ng d6n n6m 2030,
gifi'nguy0n giai do4n quy m0 tuy6n dE dugc dAu tu x6y dyng hiQn nay, ky
hiQu mpt cdt A-A.

- Qu6c lQ 1A: Li6n k6t c6c khu cl6 thi, c6c khu chric ndng d6 thi theo

tryc tu Bic xu6ng Nam, ky hiQu m{t clt l-1.
- D.uong ,129: Li€n k6t c6c khu tl6 thi, c6c khu chric n5ng cl6 thi theo

truc tir Bdc xu6ng Nam.

+ Theo dg 6n dudng truc chinh tir Khu c6ng nghiQp Tam Th6ng di
Cing Ki, Hd vd Sdn bay Chu Lai,ky hieu m?t cat C-C;

* Do?n I(j, He - Dung Qudt, hi hiqu rn{t clt C*-C*.
- DT 617: NAng c6p todn bQ tuy6n k6o ddi tuy6n vC phia TAy n6i vdo

QL40B tr6n co s0 n6ng c6p tuyiSn ducrng Tam Trd - Trd Kot - TrA EOng - Trd
Duong, dopn trong dO thi ky hieu mflt cit 2*-2*, dopn ngodi dO thi k;f hiQu
m{t cdt 4-4.

- DT 618 (QLIA- Cing Kj'Hd): Phpc vu vdn chuy6n hdng h6a th6ng
qua c6ng Kj,He, thtic dAy ph6t tri6n Khu kinh te Chu Lai,ky hiQu mpt cit g-g-

- DT620 (QLIA- S0n bay Chu l ai- Cing Kj,Hd): NAng c6p tuy6n hi6n
trqngnOi qI, I A di sdn bay Chu Lai iltin cang Ki, He, ky hiQu m 4ti8tB-8.

- Tuyi5n DH 03 dinh hucmg l6n duong Tinh lQ, k1f hi6u mdt cht q-q.

b) Duong thriy:

- SOng Trudng Giang hi€n trang c6p IV, quy hopch d6n ndm 2030 gitr
Anguy6n s0ng cAp IV.

- song I'arn Kj'hi6n trang c6p vI, quy hopch di5n ndm2030 song c6p IV.
- song An TAn hiQn trang c6p vI, quy hoach d6n ndm2030 song c6p v.
c) cong trinh ha tAng dAu m6i: GOm hQ rhdng cing bicn Kj, Hd, c6ng

Tam Hi6p ve Sdn bay Chu Lai duoc quy hopch d6m b6o tinh chdt, quy rn6
phu hqp theo quy hoach ngdnh vd ycu cAu ph6t tri6n kinh t6 xd h6i urng. 

-

, d) Eudng sit: Neng c6p tuy6n duurg s6t dat 
"6p 

quoc gia vd khu vuc v6i
t6c d0 tdu chpy 120 km/h. _

e) Qgy hoach hQ th6ng b6n xe: Mo r6ng n6ng c6p b6n xe dat loai II, b6
tri phiaB6c tuytin ET6 I 8.

6.3. C6p nudc:
- Tdng nhu cAu c,6p nudc: D€n ndm 2020 kho6ng 52.000 mjlng.d, n5m

2030 kho6ng 98.000 m3lng.d.
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- Einh hu6ng cAp nu6c: Tir c6c nhd m6y c6p nu6c,
+ Nha m6y nu6c Tam HiQp gift nguy6n c6ng su6t hi6n t4i 6.500m3lng.d;
+ Nhd m6y nu6c Tam Hiep 2 (c6ng su6t 30.000m3/ng.rt) t4i xI Tam

Xudn II, b6 sung cho mpng lu6i nhd may idp nu6c Tam-Hiep c6p nu6c spch
cho thi trdn Nrii Thdnh, cdc xd Tam Anh Nam, Tam Anh Bic, Tam Quang,
Tam Giang, Tam HiQp, Tam NghTa, Tam M! D6ng;

+ Nhd mdy cdp nu6c Boo Phri Ninh (c6ng su6t 100.000m3/ng.d) c6p
nudc cho Khu c6ng nghiQp Tam Anh, Tam Hiep vd Bfc Chu Lai.

6.4. C6p diQn:

- T6ng nhu cAu c6p diQn: D6n ndm 2020 kho6ng 74.660kYA, ndm 2030
khoAng 139.257 kVA.

- Tr4rn ngu6n Tam Ki, El5: l1Ol35l22kV-2x25MYA, trpm K! Hd tAi
Tam Hi6p El54: ll0l35l22kv- 45MVA le trqm chinh c6p diQn cho todn b6
khu vyc Ki, He - Chu Lai (d4t t4i x5 Tam Hiep).

6.5. Xti lti nudc th6i

- Tdng nhr-r cAu xtr ly nudc th6i: D6n ndm 2020 kho6ng 32.000m3lng.d,
ndm 2030 kho6ng 72.000m31ng.d.

- Dinh hucrng xu lf nu6c thii:
+ Nu6c thAi c6ng nghiQp: HiQn t4i, nhd m6y xri l1i nu6c thdi Khu c6ng

nghiQp hdu cAn ngh6 c6 Tam Hiep c6 cdng rr6t 19.000m3/ng.d sC xtr lli todn
bQ luqng nuqc th6i cta Khu c6ng nghiQp.Trucrng Hei. Nhe m6y xri lf nu6c
thii Bdc Chu Lai giai do4n I co c6ng ru6t.l.900m3/ng.d sE xfr l1i nu6c thii
cua Khu c6ng nghiQp Bdc Chu Lai. DU.ki6n x6y dyng th6m 03 tr4m xf ly
nu6c thAi cho KCN Tam Anh vd KCN Bic Chu Lai giai do4n 2 voi t6ng c6ng
su6t ld 38.000m3lng.d;

+ Nu6c th6i sinh ho4t: XAy dpg m6i 03 nhd m6y xir lf nu6c th6i cho
toin thi tr6n Niri ThAnh mo rQng, t6ng c6ng su6t 15.000m3/ng.cl. Khu,*u Iy
nudc th6i cdng su6t 4.000mr/ng.d phuc JU cho khu vpc phia d6ng Thi tr6n, xd

Tam HiQp; khu xir lf, nu6c th6i cdng su6t 6.000m3/ng.d phuc vp cho khu vpc
phia Tdy Nam th! trAn, xE Tam Nghia, Tam M! D6ng; khu xt lf nu6c thii
cdng su6t 5.000m3/ng.d phpc vp cho khu v.uc Xd Tam Hda.

6.6. Chdt th6i sinh ho4t, ch6t thii rin: Tii5p tpc thgc hiQn theo Quytit
dinh s6 l54/QE-UBND cta UBND tinh vd. quy ho4ch chAt thAi r8n tr6n dfa

bdn tinh. Nghien cuu xdy dpg khu xfr li chdt th6i rdn tqi xd Tam Nghia.

6.7. NghTa trang: Tiep tpc thgc hiQn_theo Quyi5t dinh s6 5178/QD-

UBND ngay r vw2ol5 cta UBND tinh phdduyQt Quy hoach hQ th6ng ma_lg

ludi nghia trang tr6n dla ban tinh Q*qrg Nam d6n n6m 2020, dinh hucrng d6n

ndm 2030. Giai do4n 2020 - 2030, b6 tri nghla trang t4i xd Tam HiQp, Tam

Anh Nam, Tam M! D6ng, Tam Anh Bic, Tam Ti6n, Tam Nghia.

7. Cdc vAn dO c6 li6n qlran dtin qu6c phdng, an ninh vd bien ph6p b6o vQ

m6i truong
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- Viqc sfr clgng d6t thuOc cdc khu vuc qudn sp, dAt cdy xanh tu nhi6n,
d6t cay xanh b6o tOn, d6t mAt nu6c tu6n theo c6c quy dinh cria ph6p luft, c6c
Ti6u chuAn, Quy chuAn hien hdnh, c6c quy hoach chi tii5t dd dugc ph6 duyQt.

- BiQn phSp b6o v6 m6i trudng: Ap dung citc gihi ph6p vA mflt k] thupt
tty theo tung ngu6n t6c dQng, g6m: Gi6i phdp sft dpng hq p ly tdi nguyOn d6t
vd b6o vC m6i trudng d6t; gi6i ph6p sft dgng h-op ly tdi nguyOn nudc vd b6o vQ

mdi trucmg nu6c; gitli phhp b6o vC mOi trudng kh6ng khf; gi6i phdp b6o vQ

m6i trudng biCn ven bd; gi6i phdp quy hoach hQ th6ng qu6n ly vd xu ly ch6t
thdi rin; gi6i ph6p b6o t6n_da d4ng sinh hoc vd rtmg,

Didu 2. Ban hdnh kdm theo Quyi5t dinh ndy Quy dinh quin ly x6y dUng
theo dO 6n di6u chinh quy hoach chung thi tr6n Niri Thdnh mo rQng (dO thi
Nrii Thdnh) giai doqn d6n ndrn 2O2O vri ndm 2030.

Di6u 3. TO chric thgc hiQn

l. Uy ban nh6n ddn huyQn Nrii Thdnh

- TO chfc c6ng tdc clm,r6", bdn giao vd c6ng bO quy hoach theo quy
dinh, ldun co sd cho c6c tO chric, cd nhdn co li6n quan theo d6i, thUc hi6n

- TO chuc rd so5t, d6nh gi6 c6ng t6c tri6n khai, qu6n ly dAu tu x6y dUng
theo h6 so quy hoach dugc duyQt; b6o c6o Sd Xdy dUrg t6ng hop, tham muu
UBND tinh chi dao thuc hiQn cho ttng ndm, phu hqp vdi kC hopch sil dung
d6t va ttng giai dopn quy hoqch;

- Trong qu6 trinh triiSn khai theo quy hoach, trudng hgp ph6t sinh cdc
vudng mic hodc ph6i di6u chinh c6c nOi dung duoc x6c d.inh irong hO so quy
hoach, tOng hop b6o c6o S0 X6y dung vd cZc So ngdnh li6n quan cria tinh
tham muu TIBND tinh xem x6t, chi dgo thuc hiQn.

2. Sd XAy dprg
- Hu6ng ddn, ki6rn ffa huy6n Nfri Thdnh t6 chri'c thuc hi6n phft tri6n d6

thi theo quy hoach duoc duyQt;

Phoi ho. p vdi c6c Sd, ngdnh c6 licn quan trong vi€c qu6n ly dAu tu
ph6t triiSn do thi theo dirng quy a.inrr hiQn hdnh vd quy hoach duq, aryet; kic;
tra, gi6m s6t thuc hi6n quy hoach.

3. Ban Qu6n ly Khu kinh tC m0 Chu Lai
- To chric klrdp noi oong bO do 6n di6u chinh euy hosch chung thi tr6n

N[i Thdnh md rQng trong qu6trinh.lfp di6u chinh quy hoach Khu kinh t6 mo;
truong hop c6 ph6t sinh y6u cAu di6u chinh quy hoach chung, b6o c6o yBND
tinh chi dao x[r ly kip thoi;

PhOi hqp vdi UBND huy6n Nui Thdnh thuc hi€n c6ng r6c qudn ly dAu
tu xdy dung trong pham vi ranh gidi thu6c khu Kinh t6 rno cfiu Lai.

4. cdc so: Tdi nguycn vd M6i trudng, Giao th6ng v6n t6i, N6ng nghiQp vd
Ph6t tri6n n6ng th6n, 

-corrg 
Thuong, re n-oach ve Eau tu, Trii chfnh, Th6ng tin

vd rruycn thong, ven h6a, th6 thao vd Du lich vd c6c Sd, Ban, ngdnh li6n
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quan cdn cri chirc ,fog, nhiQm vp dugc giao hudng d6n vd ph6i hcyp

huyQn Nfi Thenh trong qu6 trinh quAn lV,,'+eV dUng vd ph6t tri6n
clfing quy hopch dugc duyQt. !

v6i UBND
dd thf theo

t;
Di6u 4. Ch6nh Vdn phdng UBND finh; Gi6m d5c c6c So: Xdy dpng, Tdi

nguy6n vd M6i trudng, Giao th6ng vfln td.i, N6ng nghiQp vA Ph6t tri6n n6ng
th6n, COng Thucrng, Ki5 hopch vd DAu tur;fei chfnh, Th6ng tin vd Truy0n
thdng, Vdn h6a, Th6 thao vd Du l[ch; Chi huy truong 89 Chi huy Qudn sg
tinh; Truong Ban quAn lf Khu kinh tti rhd Chu [ai; Chu tich UBND huyQn
Niri Thdnh; I'hu truOng c6c dcrn v! vd c6 nh6n c6 li6n quan cdn cf Quy6t dinh
thi hdnh.

Quy6t dlnh ndy co hiQu lyc kC tir ngdy k!,J.-

Noi nhSn:
- Nhu'Di6u 4;
- CT, c6c PCT UBND tinh;
- CPVP;
- Luu; VT, VX, KTTI{,I(TN
(D:W ElMol 7\0uv lbndt\ I U )0 l'tu .tu\at que lodclt
duilg'lT Nui I hnnh tp rute.tk)

TM. OY BAN NHAN NAN
KT. CHU TICH

TICH

Hulnh Khfnh Tohn

tlAft

+(b

t..l-
F.1
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM 

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

  

 

QUY ĐỊNH 

Quản lý xây dựng kèm theo đồ án  
điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Thành mở rộng  
(Đô thị Núi Thành), giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3853 /QĐ-UBND  
ngày 31 /10/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

 
Phần 1 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Bản quy định quản lý điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Thành 
mở rộng (đô thị Núi Thành) giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 này quy định 
việc sử dụng đất đai, cải tạo, xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và sử dụng các công trình 
trong đô thị theo đúng quy hoạch chung điều chỉnh đã được phê duyệt.  

Hồ sơ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Thành mở rộng (Đô thị 
Núi Thành) giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 và các quy định tại bản Quy định 
này là căn cứ để Sở Xây dựng giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch và thoả 
thuận các giải pháp kiến trúc, quy hoạch đảm bảo cho các công trình xây dựng 
trong đô thị theo đúng quy hoạch và pháp luật. 

Điều 2. Ngoài những quy định chung trong văn bản này, việc quản lý xây 
dựng đô thị còn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan 
của Nhà nước. 

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài, kể cả 
các lực lượng vũ trang có liên quan đến Điều 1 đều phải thực hiện theo đúng quy 
định này. 

Điều 4. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi những quy định tại văn bản này 
phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị cho phép. 
 
 

Phần II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Điều 5. Diện tích trong ranh giới nghiên cứu lập điều chỉnh Quy hoạch chung 

thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) giai đoạn đến năm 2020 và năm 
2030 là ranh giới hành chính toàn huyện, diện tích 55.583,4ha, có vị trí như sau: 

- Phía Đông giáp Biển Đông; 

- Phía Tây giáp huyện Bắc Trà My; 

- Phía Nam giáp huyện Bình Sơn, huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi; 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_B%E1%BB%93ng


2 

 

- Phía Bắc giáp thành phố Tam Kỳ. 

Điều 6. Định hướng phát triển không gian đô thị 

1. Nội thị: Lấy đô thị hiện có làm hạt nhân phát triển về các hướng gồm: 

-  Hướng Đông lấy xã Tam Giang, xã Tam Quang và xã Tam Nghĩa và thị trấn 
Núi Thành.  

- Hướng Nam lấy xã Tam Mỹ Đông. 

- Hướng Bắc lấy xã Tam Hiệp, xã Tam Hòa, xã Tam Anh Nam và xã Tam 
Anh Bắc. 

2. Ngoại thị: Các xã còn lại là khu vực ngoại thị gồm Tam Xuân 1, Tam Xuân 
2, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Hải, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Tiến. 

3. Hướng phát triển đô thị: Phát triển mạnh về phía Bắc theo hướng phát triển 
Khu kinh tế mở Chu Lai. 

4. Các khu chức năng đô thị  

- Trung tâm hành chính của thị xã trong tương lai: Bố trí ở khu vực hiện nay ở 
và dự kiến mở rộng qua xã Tam Giang. 

- Khu trung tâm thương mại và dịch vụ: Bố trí ở 03 vị trí chính, gồm: Khu vực 
chợ hiện nay, khu vực trung tâm của đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt tại 
xã Tam Mỹ Đông và khu vực xã Tam Nghĩa. 

- Khu trung tâm văn hoá: Bố trí ở khu vực hiện nay và khu vực mở rộng ở xã 
Tam Mỹ Đông. 

- Khu trung tâm thể dục thể thao: Bố trí ở khu vực hiện nay (gần khu dân cư 
617) và khu vực mở rộng ở xã Tam Mỹ Đông. 

- Khu trung tâm giáo dục đào tạo: Bố trí mới ở 02 cụm chính, 01 ở khu đô thị 
mới phía Nam thị trấn Núi Thành hiện hữu và 01 ở xã Tam Mỹ Đông. 

- Khu trung tâm y tế: 02 vị trí chính khu vực hiện nay tại thị trấn Núi Thành 
và khu vực xã Tam Hiệp. 

- Khu trung tâm du lịch: Bố trí chính ở các xã biển như Tam Tiến, Tam Hải, 
Tam Anh Bắc, Tam Giang, Tam Quang và Tam Nghĩa. 

- Khu công nghiệp: Về cơ bản là cập nhật và khớp nối các dự án thuộc Khu 
kinh tế mở Chu Lai.  

Điều 7. Định hướng quy hoạch sử dụng đất 

Quy hoạch đến 
năm 2020 

Quy hoạch đến 
năm 2030 

(Dân số: 151.100 
người) 

(Dân số: 169.100 
người) TT Mục đích sử dụng 

 Diện  
tích (ha)  

Tỷ 
trọng 
(%) 

 Diện  
tích (ha)  

Tỷ 
trọng 
(%) 

I Tổng cộng đất khu nghiên cứu 55.583,40    55.583,40  100 

  Đất nội thị 23.056,21    23.056,21  41,48 

  Đất ngoại thị 32.527,19    32.527,19  58,52 
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Quy hoạch đến 
năm 2020 

Quy hoạch đến 
năm 2030 

(Dân số: 151.100 
người) 

(Dân số: 169.100 
người) 

II Tổng cộng đất khu nghiên cứu 55.583,40    55.583,40  100 

  Đất xây dựng đô thị 11.961,07    14.936,46  26,87 

  Đất khác 43.622,33    40.646,94  73,13 

A Đất xây dựng đô thị 11.961,07  21,52  14.936,46  26,87  

A.1 Đất dân dụng 3.406,70  6,13  3.958,39  7,12  

1 Đất đơn vị ở  2.685,22    3.080,51    

2 Đất công cộng 205,06    247,20    

3 Đất giáo dục (trường PTTH) 15,14    15,14    

4 Đất cây xanh  181,35   196,63    

5 Đất giao thông  319,93    418,91    

A.2 Đất ngoài  dân dụng 8.554,37  15,39  10.978,07  19,75  

1 Đất công trình cơ quan trụ sở 31,21    44,92    

2 Đất giáo dục 31,79    31,79    

3 Đất y tế cấp vùng 25,88    25,88    

4 Đất giao thông đối ngoại 555,22    736,09    

5 Đất thương mại dịch vụ 93,26    117,38    

6 Đất cây xanh chuyên đề 170,30    466,51    

7 Đất cây xanh thể dục thể thao 18,11    124,57    

8 Đất cây xanh cách ly 848,07    848,07    

9 Đất ở nông thôn 2.000,21    2.122,55    

10 Đất công nghiệp 1.440,00    2.791,88    

11 Đất du lịch 427,66    754,66    

12 Đất di tích lịch sử 56,68    56,68    

13 
Đất công trình đầu mối HTKT- sân 
bay 2.323,27    2.323,27    

14 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 12,26    12,26    

15 Đất an ninh - quốc phòng 407,49    407,49    

16 Đất nghĩa trang 112,96    114,07    

B Đất khác 43.622,33  78,48  40.646,94  73,13  

1 Mặt nước 3.962,56    3.962,56    

2 Đất sản xuất nông nghiệp 12.881,03    11.623,32    

3 Đất lâm nghiệp 24.563,12    23.776,19    

4 Đất chưa sử dụng 1.255,32    255,29    

5 Đất chuyên dùng khác 960,30    1.029,58    

Tổng diện tích quy hoạch (A+B) 55.583,40  100  55.583,40  100 
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Điều 8. Định hướng quy hoạch các phân khu:  

Toàn đô thị chia thành 8 phân khu để đầu tư xây dựng quản lý, cụ thể như sau: 

 
1. Phân khu 1:  

- Vị trí: Thị trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp. 

- Quy mô dân số: 35.500 người.  

- Diện tích: 1.342,05ha; trong đó đất đơn vị ở là 765,55 ha. 

- Mật độ cư trú: 46,37 người/ha. 

- Định hướng phát triển: Là khu trung tâm hành chính - chính trị, y tế, văn hóa 
của đô thị. Kiểm soát xây dựng, tăng cường cây xanh, bổ sung một số công trình 
dịch vụ công cộng, xây dựng các khu ở mới, các khu tái định cư cho các hộ dân bị 
di dời do giải phóng mặt bằng. Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật.  

- Các chỉ tiêu quản lý chính: 

+ Tầng cao tối đa: 07 tầng; một số vị trí điểm nhấn được xây dựng <15 tầng; 
trường hợp, nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng quá 15 tầng thì cần phải được sự 
cho phép của cơ quan quản lý. 

+ Mật độ xây dựng gộp (brut-tô): 40-60 %. 

+ Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường: Cải tạo hệ thống hạ 
tầng. Thu gom rác thải hàng ngày.  

+ Giải pháp bố trí cây xanh: Cải tạo các khu vực mặt nước hiện có, để xây 
dựng vườn hoa công viên. Trồng cây xanh bóng mát dọc các trục đường. Xây dựng 
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một số vườn hoa nhỏ tại các nút giao thông và trong cụm dân cư. 

+ Yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch:  

Đối với khu nhà ở hiện trạng cải tạo có hướng dẫn, quản lý xây dựng công 
trình và sử dụng hạ tầng kỹ thuật chung. Nhà mặt phố cho phép xây dựng 2-4 tầng, 
nhà vườn xây dựng 1-3 tầng, khuyến khích xây dựng nhà ở chung cư 5-7 tầng phục 
vụ nhà ở xã hội, số lượng hạn chế để không gia tăng nhiều mật độ ở.  

Đối với các công trình công cộng hiện trạng khi cải tạo cần nâng tầng cao để 
giảm diện tích chiếm đất, dành nhiều đất cho tổ chức sân vườn nội bộ, bãi đỗ xe. 
Công trình xây dựng mới cần hợp khối và xây dựng cao tầng thành các không gian 
lớn linh hoạt phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, tương xứng với không gian 
trục đường, tạo điểm nhấn đóng góp bộ mặt kiến trúc cho đô thị.  

2. Phân khu 2:  

- Vị trí: Thị trấn Núi Thành, xã Tam Mỹ Đông, xã Tam Nghĩa. 

- Quy mô dân số: 19.500 người. 

- Diện tích đất đơn vị ở: 5.228,02ha; trong đó đất đơn vị ở là 620,28 ha. 

- Mật độ cư trú: 31,44 người/ha. 

- Định hướng phát triển: Là khu trung tâm thương mại, giáo dục, thể dục thể 
thao, du lịch tâm linh của đô thị. Giữ gìn hình ảnh nông nghiệp và lâm nghiệp ở 
phía Nam, phát triển gắn với mục tiêu cải thiện môi trường, bảo tồn không gian 
cảnh quan và các giá trị làng quê. 

- Các chỉ tiêu quản lý chính: 

+ Tầng cao tối đa: 05 tầng; trường hợp, nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng 
quá 5 tầng thì cần phải được sự cho phép của cơ quan quản lý.  

+ Mật độ xây dựng gộp (brut-tô): 30-50 %. 

+ Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường: Cải tạo hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật. Thu gom rác thải hàng ngày. Các công trình hạ tầng xây dựng mới 
phải hài hoà với các công trình đã có xung quanh.  

+ Giải pháp bố trí cây xanh: Xây dựng hoàn thiện khu công viên cây xanh ở 
sông An Tân. Xây dựng mới và chỉnh trang vườn hoa đã có. 

+ Yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch:  

Đối với khu nhà ở có hướng dẫn, quản lý xây dựng công trình và sử dụng hạ 
tầng kỹ thuật chung. Nhà mặt phố cho phép xây dựng <5 tầng, nhà vườn 1-3 tầng.  

Trung tâm thể dục thể thao được cải tạo và nâng cấp ở các vị trí cũ tại xã 
Tam Hiệp và xây dựng trung tâm mới ở xã Tam Mỹ Đông.  

Các công trình giáo dục xây dựng tối đa 03 tầng, hình khối đơn giản, đảm 
bảo mật độ cây xanh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

3. Phân khu 3:  

- Vị trí: Xã Tam Giang. 

- Quy mô dân số: 8.700 người. 

- Diện tích: 1.283,52 ha; trong đó đất đơn vị ở là 300,54 ha.  

- Mật độ cư trú: 28,95 người/ha. 

- Định hướng phát triển: Là khu trung tâm hành chính, khu du lịch, khu kiểm 
ngư. Nơi đây sẽ xây dựng một số nhà cao tầng tạo điểm nhấn cho khu vực, còn lại 
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là nhà mật độ vừa. Nhà ở phần lớn theo hình thức nhà vườn. 

- Các chỉ tiêu quản lý chính: 

+ Tầng cao tối đa: 03 tầng; công trình điểm nhấn tối đa 5 tầng; trường hợp, 
nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng quá 5 tầng thì cần phải được sự cho phép của 
cơ quan quản lý. 

+ Mật độ xây dựng gộp (brut-tô): 25-40 %. 

+ Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường: Cải tạo hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật. Thu gom rác thải hàng ngày. Đầu tư xây dựng mới các công trình hạ 
tầng phải hài hoà với các công trình đã có xung quanh. 

+ Giải pháp bố trí cây xanh: Xây dựng vườn hoa, công viên sân luyện tập thể 
thao, vui chơi giải trí cho từng khu vực. Trồng cây xanh bóng mát dọc các trục 
đường. Xây dựng một số vườn hoa nhỏ tại các nút giao thông và trong cụm dân cư.  

+ Yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch:  

Đối với khu nhà ở hiện trạng cải tạo có hướng dẫn, quản lý xây dựng công 
trình và sử dụng hạ tầng kỹ thuật chung. Nhà vườn cho phép xây dựng 1-3 tầng.  

Khu vực xây dựng mới quản lý phát triển theo dự án, khuyến khích phát triển 
nhà ở theo dự án để đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu ở. Công trình nhà 
ở kết hợp dịch vụ thương mại bố trí trên các trục phố chính.  

4. Phân khu 4:  

- Vị trí: Xã Tam Quang, xã Tam Nghĩa. 

- Quy mô dân số: 9.100 người.  

- Diện tích: 3.514,16 ha; trong đó đất đơn vị ở là 215,38 ha. 

- Mật độ cư trú: 42,25 người/ha. 

- Định hướng phát triển: Là trung tâm thương mại, trung tâm ngư nghiệp, công 
nghiệp điện khí, trung tâm du lịch và đầu mối giao thông của đô thị. Đặc biệt, sân 
bay Chu Lai có thể phát triển thành đầu mối giao thông của vùng phía Bắc của Nam 
Trung bộ. Mật độ và tầng cao công trình đảm bảo yêu cầu quản lý trong khu vực 
phễu bay; khuyến khích phát triển hình thức nhà ở theo dạng nhà vườn, một số khu 
vực tập trung nhà liền kề như chợ Tam Quang và dọc theo ĐT 618. 

- Các chỉ tiêu quản lý chính: 

+ Tầng cao tối đa: 03 tầng. (Cần lưu ý khu vực nằm trong phễu bay) 

+ Mật độ xây dựng gộp (brut-tô): 25-50%. 

+ Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường: Cải tạo hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật. Thu gom rác thải hàng ngày. Các công trình hạ tầng xây dựng mới 
phải hài hoà với các công trình đã có xung quanh. 

+ Giải pháp bố trí cây xanh: Xây dựng vườn hoa, công viên sân luyện tập thể 
thao, vui chơi giải trí trong khu vực. Trồng cây xanh bóng mát dọc các trục đường. 
Xây dựng một số vườn hoa nhỏ tại các nút giao thông và trong cụm dân cư.  

+ Yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch:  

Đối với khu nhà ở hiện trạng cải tạo có hướng dẫn, quản lý xây dựng công 
trình và sử dụng hạ tầng kỹ thuật chung. Nhà ở xây mới theo hướng nhà vườn sinh 
thái 1-3 tầng hoà nhập với không gian cây xanh và địa hình.  

Khu vực xây dựng mới phải phát triển đô thị theo dự án, khuyến khích phát 
triển nhà ở theo dự án để đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu ở. Công 
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trình nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại bố trí trên các trục phố chính.  

5. Phân khu 5:  

- Vị trí: Xã Tam Hòa, xã Tam Anh Bắc. 

- Quy mô dân số: 26.500 người.  

- Diện tích: 2.465,24 ha; trong đó đất đơn vị ở là 1.044,07 ha. 

- Mật độ cư trú: 25,38 người/ha. 

- Định hướng phát triển: Đây sẽ là trung tâm du lịch và dịch vụ của đô thị. 
Khu vực phát triển dân cư là chính, sẽ dành quỹ đất lớn để tái định cư. Hình thức 
nhà ở theo lô phố và biệt thự vườn. 

- Các chỉ tiêu quản lý chính: 

+ Tầng cao tối đa: 05 tầng; công trình điểm nhấn được cao tối đa 9 tầng; 
trường hợp, nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng quá 9 tầng thì cần phải được sự 
cho phép của cơ quan quản lý. 

+ Mật độ xây dựng gộp (brut-tô): 25- 50%. 

+ Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường: Cải tạo hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật. Thu gom rác thải hàng ngày. Các công trình hạ tầng xây dựng mới 
phải hài hoà với các công trình đã có xung quanh. 

+ Giải pháp bố trí cây xanh: Xây dựng vườn hoa, công viên sân luyện tập thể 
thao, vui chơi giải trí trong khu vực. Trồng cây xanh bóng mát dọc các trục đường. 
Xây dựng một số vườn hoa nhỏ tại các nút giao thông và trong cụm dân cư.  

+ Yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch: Đối với khu nhà ở hiện trạng 
cải tạo có hướng dẫn, quản lý xây dựng công trình và sử dụng hạ tầng kỹ thuật 
chung. Nhà ở xây mới theo hướng nhà vườn sinh thái 1-3 tầng hoà nhập với không 
gian cây xanh và địa hình. Khuyến khích xây dựng và áp dụng thức nhà mẫu, có 
khoảng lùi và sân vườn thích hợp. 

Khu vực xây dựng mới phải phát triển đô thị theo dự án, khuyến khích phát 
triển nhà ở theo dự án để đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu ở. Công 
trình nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại bố trí trên các trục phố chính.  

Công trình du lịch xây dựng theo quy mô nhỏ, kiểu du lịch sinh thái hòa vào 
thiên nhiên. 

6. Phân khu 6:  

- Vị trí: Xã Tam Hiệp, xã Tam Anh Bắc, xã Tam Anh Nam. 

- Diện tích: 6.080,62 ha. 

- Định hướng phát triển: Đây sẽ là trung tâm công nghiệp và cảng biển của đô 
thị. Hạn chế và dần di dời dân cư trong khu vực này. 

- Các chỉ tiêu quản lý chính: 

+ Tầng cao tối đa: 05 tầng; trường hợp, nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng 
quá 5 tầng thì cần phải được sự cho phép của cơ quan quản lý. 

+ Mật độ xây dựng gộp (brut-tô): <50 %. 

+ Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường:  

Khu vực xây dựng nhà máy phải đảm bảo thoát nước mặt tốt không để ngập úng.  

Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung riêng. Nước thải sinh hoạt và sản 
xuất phải được xử lý đạt các tiêu chuẩn quy định của Luật Môi trường mới được 
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thải vào hệ thống thoát nước chung. 

Chất thải rắn, chất thải công nghiệp phải được thu gom hàng ngày và phân 
loại xử lý. Xử lý hút bụi trong các xí nghiệp.  

+ Giải pháp bố trí cây xanh: Trồng cây xanh cách ly xung quanh khu vực 
nhà máy, độ rộng tuân thủ quy định của “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các 
Tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường”. 

+ Yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch: Xây tường rào bao quanh khu 
vực công nghiệp và cảng. Hình thức kiến trúc công trình, cổng tường rào hài hòa, 
công trình kiến trúc nhà xưởng cần tận dụng hướng gió mát, đảm bảo thông thoáng. 
Khuyến khích xây dựng cao tầng đối với các loại hình công nghiệp sạch có dây 
chuyền sản xuất theo chiều đứng. Bãi đỗ xe nằm riêng trong từng nhà máy. 

7. Phân khu 7:  

- Vị trí: Xã Tam Hòa, xã Tam Tiến, xã Tam Hải. 

- Quy mô dân số: 22.700 người . 

- Diện tích: 4.839,21 ha; trong đó đất đơn vị ở là 1.192,98 ha. 

- Mật độ cư trú: 19,03 người/ha 

- Định hướng phát triển: Đây là trung tâm du lịch và lễ hội biển. Các khu du 
lịch xây dựng theo kiểu resort, công trình nhà dân xây dựng theo hình thức địa 
phương, dạng nhà vườn là chủ yếu. 

- Các chỉ tiêu quản lý chính: 

+ Tầng cao tối đa: 05 tầng; trường hợp, nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng 
quá 05 tầng thì cần phải được sự cho phép của cơ quan quản lý.  

+ Mật độ xây dựng gộp (brut-tô): 25- 35%. Đối với các khu du lịch nghỉ 
dưỡng, mật độ gộp trong từng khu đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 
hiện hành. 

+ Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường: Cải tạo hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật. Thu gom rác thải hàng ngày. Các công trình hạ tầng xây dựng mới 
phải hài hoà với các công trình đã có xung quanh. 

+ Giải pháp bố trí cây xanh: Xây dựng vườn hoa công viên, sân luyện tập thể 
thao, vui chơi giải trí cho từng khu vực. Trồng cây xanh bóng mát dọc các trục 
đường. Xây dựng một số vườn hoa nhỏ tại các nút giao thông và trong cụm dân cư.  

+ Yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch:  

Đối với khu nhà ở hiện trạng cải tạo có hướng dẫn, quản lý xây dựng công 
trình và sử dụng hạ tầng kỹ thuật chung. Nhà vườn xây dựng từ 1-3 tầng.  

Khu vực xây dựng mới phải phát triển đô thị theo dự án, khuyến khích phát 
triển nhà ở theo dự án để đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu ở. Công 
trình nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại bố trí trên các trục đường chính.  

Công trình du lịch xây dựng theo quy mô vừa phải, kiểu du lịch sinh thái hòa 
vào thiên nhiên. 

8. Phân khu 8:  

- Vị trí : Các xã còn lại. 

- Quy mô dân số: 47.100.  

- Diện tích: 30.830,58 ha; trong đó đất đơn vị ở là 1.244,48 ha. 
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- Mật độ cư trú: 37,85 người/ha 

- Định hướng phát triển: Khu vực này phát triển theo định hướng nông thôn 
mới, giữ gìn cảnh quan đồng ruộng và rừng.  

- Các chỉ tiêu quản lý chính: 

+ Tầng cao tối đa: 05 tầng; trường hợp, nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng 
quá 5 tầng thì cần phải được sự cho phép của cơ quan quản lý. 

+ Mật độ xây dựng gộp (brut-tô): 25-35 %. 

+ Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường: Cải tạo hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật. Xây dựng các đường giao thông khu ở phải thuận theo địa hình đồi núi hạn 
chế san gạt nhiều. Chỉ cho phép san gạt cục bộ đồng thời phải xây dựng tường chắn 
bảo vệ và hệ thống thoát nước đi kèm. Thu gom rác thải theo định kỳ. Các công trình 
hạ tầng xây dựng mới phải hài hoà với các công trình đã có xung quanh. 

+ Giải pháp bố trí cây xanh: Xây dựng vườn hoa, công viên sân luyện tập thể 
thao, vui chơi giải trí cho từng xã. Trồng cây xanh bóng mát dọc các trục đường 
trung tâm xã.  

+ Yêu cầu về không gian kiến trúc - quy hoạch: Công trình xây dựng thuận 
theo kiến trúc địa phương. Hình thức kiến trúc chủ yếu là mái ngói, hài hoà với 
cảnh quan làng xóm.  

Điều 9. Hệ thống các khu trung tâm hành chính và dịch vụ, công cộng 

1. Khu vực nội thị 

Tổng diện tích khu vực nội thị (9 đơn vị hành chính) là 19.921,69ha. 

- Khu trung tâm hành chính đô thị: Phát triển dựa trên vị trí trung tâm hiện tại, 
mở rộng qua Tam Giang; diện tích 44,92ha; mật độ xây dựng bruto: 25-35%; tầng 
cao tối đa: 05 tầng. 

- Dự kiến 9 đơn vị hành chính cấp phường: Phát triển dựa trên khu vực thị 
trấn Núi thành và 8 trung tâm xã hiện trạng, mỗi trung tâm bao gồm đất trụ sở cơ 
quan, trạm y tế, nhà văn hóa, sân luyện tập thể dục thể thao và thương mại dịch vụ 
(chợ hoặc siêu thị mini); cụ thể như sau: 

+ Thị trấn Núi Thành: Giữ nguyên vị trí hiện trạng. 

+ Tam Quang: Giữ nguyên vị trí mới trên đường ĐT618. 

+ Tam Giang: Giữ nguyên vị trí hiện trạng, mở rộng quy mô để đảm bảo 
chức năng. 

+ Tam Nghĩa: Mở rộng quy mô để đảm bảo chức năng tại vị tri trung tâm xã 
hiện trạng. 

+ Tam Mỹ Đông: Mở rộng quy mô để đảm bảo chức năng tại vị trí trung tâm 
xã hiện trạng. 

+ Tam Hiệp: Giữ nguyên vị trí hiện trạng, mở rộng quy mô để đảm bảo chức năng. 

+ Tam Anh Nam: Giữ nguyên vị trí hiện trạng, mở rộng quy mô để đảm bảo 
chức năng. 

+ Tam Anh Bắc: Giữ nguyên vị trí hiện trạng, mở rộng quy mô để đảm bảo 
chức năng. 

+ Tam Hòa: Giữ nguyên vị trí hiện trạng, mở rộng quy mô để đảm bảo chức năng. 

- Khu trung tâm thương mại và dịch vụ: Bố trí ở 03 vị trí chính, khu vực chợ 
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hiện nay, khu vực trung tâm của đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt tại xã 
Tam Mỹ Đông và khu vực xã Tam Nghĩa; diện tích 117,38ha; mật độ xây dựng 
bruto: 25-35%; tầng cao tối đa: 10 tầng. 

- Khu trung tâm văn hoá: Bố trí ở khu vực hiện nay và khu vực mở rộng ở xã 
Tam Mỹ Đông; diện tích 79,95ha; mật độ xây dựng bruto: 15-3%; tầng cao tối đa: 
03 tầng. 

- Trung tâm y tế: 02 vị trí chính khu vực hiện nay tại thị trấn Núi Thành và 
khu vực xã Tam Hiệp. 

- Trung tâm thể dục thể thao: Bố trí ở khu vực hiện nay (gần khu dân cư 617) 
và khu vực mở rộng ở xã Tam Mỹ Đông; diện tích 44,62ha; mật độ xây dựng bruto: 
15-3%; tầng cao tối đa: 03 tầng. 

- Trung tâm giáo dục đào tạo cấp vùng: Bố trí mới ở 02 cụm chính, 01 ở khu 
đô thị mới phía Nam thị trấn Núi Thành hiện hữu và 01 ở xã Tam Mỹ Đông; diện 
tích 31,79ha; mật độ xây dựng bruto: 25-40%; tầng cao tối đa: 03 tầng. 

2. Khu vực ngoại thị 

Bao gồm 8 xã còn lại: Tam Tiến, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hải, Tam Mỹ 
Tây, Tam Trà, Tam Sơn và Tam Thạnh. Phát triển các trung tâm xã theo định hướng 
quy hoạch nông thôn mới đến năm 2020 và tăng quỹ đất xây dựng đến năm 2030.  

Điều 10. Hệ thống các khu chuyên dụng khác 

1. Các khu, cụm công nghiệp 

- Vị trí tập trung chủ yếu ở Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Hiệp, Tam 
Quang và Tam Nghĩa. 

- Diện tích 2.791,88ha; mật độ xây dựng gộp (brut-tô): <50%; tầng cao tối đa: 03 tầng. 

- Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật: Khu vực xây dựng nhà máy phải đảm bảo không 
để úng lụt. Cao độ nền phải cao hơn cao độ khống chế  + 3,5m. Hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật đi ngầm đạt tiêu chuẩn hiện đại. Bãi đỗ xe trong khu vực nhà máy. 

-  Yêu cầu về vệ sinh môi trường:  

+ Xây dựng trạm xử lý nước thải cho các nhà máy. Nước thải sinh hoạt và sản 
xuất phải được xử lý đạt các tiêu chuẩn cho phép mới được thải ra môi trường. 

+ Thường xuyên hút bụi và có biện pháp chống ồn đối với từng phân xưởng 
sản xuất.  

+ Trồng cây xanh cách ly bao quanh khu công nghiệp độ rộng tuân thủ theo 
đúng “ Quy chuẩn xây dựng Việt nam và các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường”.  

2. Đất du lịch 

- Diện tích 754,66ha; mật độ xây dựng bruto: 15-25%; tầng cao tối đa: 03 
tầng. Bao gồm:  

+ Khu dịch vụ Tam Anh Bắc là khu dịch vụ du lịch sinh thái vùng ngập nước; 

+ Khu dịch vụ Tam Giang là khu du lịch nhà vườn, đây là loại hình ở kết 
hợp giữa du lịch, dịch vụ, văn phòng và nhà ở; 

+ Các khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ven biển tập trung ở Tam Tiến, Tam 
Hải, Tam Quang và Tam Nghĩa. 

3. Đất di tích lịch sử: Bao gồm khu di tích lịch sử núi Ô Vuông, đồi Rừng Làng.  
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- Diện tích 56,68ha. 

- Tính chất: Là những di tích lịch sử, văn hoá. 

4. Hệ thống cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước 

- Tích cực khai thác không gian mặt nước. Bố trí đất cây xanh dọc theo các 
lưu vực sông (như sông Trường Giang, sông An Tân), kênh rạch để tạo không gian 
đệm liên kết, vừa tạo cảnh quan đẹp vừa bảo vệ lưu vực dòng sông; đảm bảo hành 
lang an toàn theo cấp sông. 

- Cải tạo hệ thống đồi núi trong đô thị để làm các tiểu rừng, giữ vững hệ sinh 
thái tự nhiên trong đô thị. 

Điều 11. Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 

1. Định hướng công tác chuẩn bị kỹ thuật 

a) Giải pháp thiết kế cao độ nền: 

- Đối với các khu vực đã xây dựng: 

+ Khu vực đã xây dựng mật độ cao, có cao độ nền hiện trạng H  +3,0m (các 
cơ quan hành chính, một số làng xóm, các khu dân cư dọc đường quốc lộ 1A) cần 
giữ nguyên nền hiện trạng. 

+ Khu vực các làng xóm có mật độ xây dựng thưa hơn, cao độ nền thấp (H 
nền <2,00m), khi cải tạo công trình thì dự kiến nâng nền công trình  đến cao độ 
≥2,00m. 

- Đối với khu vực xây dựng mới: Yêu cầu gắn kết với nền hiện trạng xung 
quanh và quốc lộ 1A đã xây dựng; với khu dân cư tôn nền đến Hmin  +2m;  khu 
công nghiệp tôn nền đến Hmin  +3,5m; với khu xây dựng công viên cây xanh tôn 
nền đến  Hmin  +2,0m. 

- Các khu vực phía tây chủ yếu là đất đồi núi cao ráo, chỉ san gạt để tạo mặt 
bằng xây dựng, tôn trọng hướng dốc, địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đào 
đắp lớn. 

- Độ dốc nền xây dựng và hệ thống đường, được khống chế như sau: Phải tuân 
thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

b) Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa: Là hệ thống riêng hoàn chỉnh; 
các tuyến cống, ga thu, ga kỹ thuật, miệng xả. Hướng thoát ra các sông, suối đi qua 
từng lưu vực rồi thoát ra các trục tiêu chính. 

c) Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác: 

- Khơi thông các dòng chảy để thoát lũ nhanh khi đến mùa mưa lũ. 

- Xây dựng đê, kè hồ, kè các đoạn sông, suối chảy qua đô thị, khu dân cư để 
tạo cảnh quan và tránh sạt lở, các vị trí xung yếu.  

- Định hướng chống lũ: Cần áp dụng đồng bộ các giải pháp công trình với các 
giải pháp phi công trình: 

+ Cảnh báo, dự báo lũ: Củng cố nâng cấp các trạm thủy văn.  

+ Phát triển rừng đầu nguồn và ven biển. 

2. Về giao thông 

a) Đường bộ: 

- Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Định hướng đến năm 2030 giữ 
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nguyên quy mô tuyến đã được đầu tư xây dựng hiện nay, quy mô mặt cắt 25,5m. 

- Quốc lộ 1A: Là trục chính đô thị, liên kết các khu chức năng đô thị theo trục 
từ Bắc xuống Nam; quy mô mặt cắt 31,5m. 

- Đường 129: Là trục chính đô thị, liên kết các khu chức năng đô thị theo trục 
từ Bắc xuống Nam. 

+ Theo dự án đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà 
và sân bay Chu Lai mặt cắt 58m; 

+ Đoạn Kỳ Hà Dung Quất quy mô mặt cắt 66m. 

- Đường ĐT 617:  Nâng cấp toàn bộ tuyến, kéo dài tuyến về phía Tây nối vào 
QL40B trên cơ sở nâng cấp tuyến đường Tam Trà - Trà  Kót - Trà Đông - Trà Dương 
(huyện Trà My), quy mô mặt cắt 27m đoạn trong đô thị; đoạn ngoài đô thị quy mô mặt 
cắt 20,5. 

- ĐT618 (QL1A- Cảng Kỳ Hà): Phục vụ vận chuyển hàng hóa thông qua cảng 
Kỳ Hà, thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Chu Lai, quy mô mặt cắt 60m. 

- ĐT620 (QL1A - Sân bay Chu Lai - Cảng Kỳ Hà): Trên cơ sở nâng cấp tuyến 
hiện trạng nối QL1A đi Sân bay Chu Lai đến Cảng Kỳ Hà, quy mô mặt cắt 60m.  

-Tuyến ĐH 03 định hướng lên đường tỉnh quy mô mặt cắt 20,5m. 

b) Đường thủy: 

- Sông Trường Giang (điểm đầu tại ngã ba An Lạc, điểm cuối cách cảng Kỳ 
Hà 6,8km về phía Thượng Lưu) do Cục đường sông quản lý dài 60,2 km hiện trạng 
sông cấp IV. Quy hoạch đến năm 2030 giữ nguyên cấp IV. 

- Sông Tam Kỳ (điểm đầu Cầu Tam Kỳ, điểm cuối ngã 3 sông Trường 
Giang) do tỉnh quản lý dài 16km, hiện trạng cấp sông là cấp VI, quy hoạch đến năm 
2030 là cấp IV. 

- Sông An Tân (điểm đầu Cầu An Tân, điểm cuối ngã 3 sông Trường Giang) 
do tỉnh quản lý dài 8km, hiện trạng cấp sông là cấp VI, quy hoạch đến năm 2030 là 
cấp V. 

c) Cảng biển: Theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định 
hướng đến 2030 xác định Cảng biển Kỳ Hà là cảng tổng hợp địa phương (Loại II), 
gồm các bến cảng: 

- Bến cảng Kỳ Hà là bến cảng tổng hợp, tiếp nhận tàu trọng tải từ 7.000 đến 
20.000 tấn, có bến chuyên dùng xăng dầu, gas tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 đến 
3.000 tấn. 

- Bến cảng Tam Hiệp là bến cảng tổng hợp có bến thuyền chuyên dùng phục 
vụ trực tiếp Khu kinh tế mở Chu Lai, khả năng tiếp nhận tàu 10.000 đến 20.000 tấn. 

d) Hàng không: Theo Quyết định số 543/QĐ-TTg ngày 13/5/2008 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Chu Lai tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025”. Đến năm 2025 
nâng cấp cảng sân bay đạt tiêu chuẩn 4F (theo phân cấp của ICAO) và sân bay 
quân sự cấp I. 

e) Đường sắt: Nâng cấp tuyến đường sắt đạt cấp quốc gia và khu vực với tốc 
độ tàu chạy 120 km/h. 

f) Quy hoạch hệ thống bến xe: Mở rộng nâng cấp bến xe đạt loại II, dự kiến 
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quy mô diện tích 05ha dự kiến dịch về phía Bắc ĐT618. 

3. Về cấp điện và chiếu sáng đô thị 

- Nguồn điện:  

+ Trạm Kỳ Hà tại Tam Hiệp 220/110/22KV: Giai đoạn đầu: 1x125MVA 
(2011-2015); giai đoạn dài hạn nâng lên: 2x125MVA (2016-2020); 

+ Trạm Tam Kỳ E15: 1x250MVA ( 2021-2025). 

- Mạng lưới: Toàn bộ đường dây trung thế 22kV hiện trạng trục chính tiết diện 
3AC-70 được nâng cấp trong giai đoạn đầu và thiết kế đi nổi bám dọc theo trục 
giao thông chính. Các tuyến bị ảnh hưởng bởi đất cảnh quan đô thị được điều chỉnh 
theo trục giao thông quy hoạch mới. 

+ Đợt đầu: Giữ nguyên hiện trạng xuất tuyến 22kV nhưng nâng cấp tiết 
diện dây; 

+ Dài hạn: Xây dựng mới 1 số xuất tuyến 22kV để phục vụ bổ sung cho giai 
đoạn dài hạn. 

- Trạm biến áp phụ tải: Với công suất tính toán đến năm 2020 đạt S = 
74.660kVA để đáp ứng đủ công suất đề xuất nâng công suất trạm 110/22/0,4kV 
Kỳ Hà có công suất 45MVA lên 125MVA (đã nâng cấp theo dự án). Đến năm 
2030, S = 139.257kVA đề xuất xây dựng thêm 1máy 125MVA. Các trạm biến áp 
phân phối 22/0,4kV được cung cấp nguồn 22kV từ các trạm 110/22kV Kỳ Hà, 
trạm Tam Kỳ E15. 

4. Thông tin liên lạc, viễn thông: 

- Nguồn cấp thông tin liên lạc được lấy từ mạng lưới cáp gốc của quốc gia. 

- Các tuyến cáp gốc sẽ được đấu nối vào các tổng đài chính và từ đó phân bố 
bằng mạng lưới cáp quang về từng khu vực nghiên cứu. 

- Quy hoạch 05 tổng đài bưu điện kết hợp với các trạm tổng đài điều khiển 
(HOST), các trạm BTS để đáp ứng khả năng phục vụ các dịch vụ bưu chính và viễn 
thông.  

- Tổng đài bưu điện sẽ được đặt tại trung tâm của từng khu quy hoạch nhỏ; 
trong đó tập trung phát triển tại khu vực thương mại dịch vụ. 

- Đường cáp quang cung cấp đến trạm lấy từ đường cáp gốc tuyến Quốc lộ 1A 
rẽ nhánh trục chính giao thông đến tổng đài khu vực nghiên cứu. 

5. Định hướng cấp nước 

a) Nguồn nước: 

- Nguồn nước ngầm: Nguồn nước ngầm chỉ sử dụng cục bộ cho các hộ gia đình. 

- Nguồn nước mặt: 

+ Khu vực nghiên cứu có sông chính là sông Bà Bầu và sông An Tân; 

+ Hồ chứa Thái Xuân, hồ Phú Ninh: Là nguồn cung cấp nước thô cho nhà 
máy nước Tam Hiệp. 

b) Phương án cấp nước: 

+ Nhà máy nước Tam Hiệp có công suất cấp nước hiện tại là 6.500m3/ngđ và 
sẽ giữ nguyên công suất hiện tại. 

+ Nhà máy nước Tam Hiệp 2: Sau khi hoàn thành sẽ bổ sung cho Nhà máy 
cấp nước Tam Hiệp cấp nước sạch cho thị trấn Núi Thành, các xã Tam Anh Nam, 
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Tam Anh Bắc, Tam Quang, Tam Giang, Tam Hiệp, Tam Nghĩa, Tam Mỹ Đông 
trong khu vực nghiên cứu. 

+ Nhà máy cấp nước BOO Phú Ninh: Sau khi hoàn thành sẽ cấp nước cho 
Khu công nghiệp Tam Anh, Tam Hiệp, Bắc Chu Lai trong khu vực nghiên cứu.  

6. Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang 

a) Thoát nước thải: 

- Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp, hậu cần nghề cá Tam Hiệp: 
Công suất 19.000m3/ng.đ, xử lý toàn bộ lượng nước thải của Khu công nghiệp 
Trường Hải.  

- Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Bắc Chu Lai giai đoạn 1 có công 
suất 1.900m3/ng.đ sẽ xử lý nước thải KNC Bắc Chu Lai.  

- Dự kiến xây dựng thêm 03 trạm xử lý nước thải cho Khu công nghiệp Tam 
Anh và KCN Bắc Chu Lai giai đoạn 2 với tổng công suất là 38.000m3/ng.đ. Xây 
dựng mới 02 nhà máy xử lý nước thải, xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt 
cho toàn thị trấn Núi Thành mở rộng, tổng công suất 02 trạm xử lý là 
13.000m3/ng.đ. 

- Mạng lưới đường ống: Mạng lưới đường ống tự chảy có đường kính từ D300 
đến D600 mm. Đường ống áp lực có đường kính D200 mm. 

b) Quản lý chất thải rắn: 

- Chất thải sinh hoạt:  Khu xử lý chất thải rắn của khu vực nghiên cứu được thu 
gom và xử lý tại khu xử lý liên hợp chất thải rắn đặt tại xã Tam Nghĩa, rộng 35 ha. 

- Chất thải y tế: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt bình thường sẽ được thu gom cùng với chất thải rắn 
sinh hoạt của đô thị đưa đi xử lý tập trung.  

+ Chất thải rắn độc hại như bông băng, các phế liệu thừa sau khi mổ, cắt bỏ, 
sẽ đốt tại lò đốt chất thải rắn y tế, lò đốt y tế được xây dựng tại bệnh viện theo đúng 
tiêu chuẩn quy định. 

+ Chất thải y tế của huyện Núi Thành dự kiến sẽ được tập trung và tiêu hủy 
tại lò đốt của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. 

c) Nghĩa trang, bãi chôn cất: 

- Giai đoạn 2020: Trước mắt đô thị Núi Thành bố trí diện tích đất nghĩa trang 
tại vị trí: Khu nghĩa trang đồi Động Cao (10ha), đồi Động Lịch (18ha), Khu nghĩa 
địa đồi Mồ Côi xã Tam Nghĩa; nghĩa trang tại thôn Xuân Ngọc 2 xã Tam Anh Nam 
quy mô diện tích 26,81ha; Tam Anh Bắc Sử dụng các khu Nghĩa trang hiện có, 
diện tích hiện trạng là 13,11 ha. 

- Giai đoạn 2030: Sẽ tập trung về khu nghĩa trang tập trung tại vị trí thôn Đa 
Phú, xã Tam Mỹ Đông (26,7ha); xã Tam Anh Bắc quy hoạch mở mới khu Nghĩa 
trang xã tập trung vị trí tại thôn Đức Bố 2, quy mô diện tích 25 ha. 

Điều 12. Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ 
thuật chính 

1. Phạm vi bảo vệ đường bộ 

Đảm bảo hành lang bảo vệ đường bộ theo quy định của Luật Giao thông 
đường bộ và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 
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định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.  

2. Phạm vi bảo vệ đường sắt 

Hành lang bảo vệ đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt, Nghị định số 
109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đường sắt. 

Hành lang bảo vệ tuyến đường sắt quốc gia đi qua đô thị là 15m, trong khu 
hiện hữu đảm bảo chỉ giới xây dựng (cách chân ta luy) là ≥ 3m và tại các khu quy 
hoạch mới là ≥ 6m. 

3. Phạm vi bảo vệ hàng không 

Tuân thủ các quy định của Luật Hàng không dân dụng, Nghị định số 
94/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay, Nghị 
định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng 
ngại vật hàng không và các trận địa quản lý bảo vệ vùng trời tại Việt Nam và phễu 
bay trong đồ án Quy hoạch được duyệt. 

4. Phạm vi bảo vệ đường thủy 

Tuân thủ các quy định của Luật Đường thủy nội địa và Nghị định số 
71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng 
hàng hải. 

 

Phần III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 13. Kế hoạch tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành 

- Công bố đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Thành; tổ chức 
thực hiện quy hoạch theo các quy định của pháp luật hiện hành; 

- Tổ chức lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Núi Thành theo 
quy hoạch được duyệt; 

- Triển khai điều chỉnh chương trình phát triển đô thị gửi Sở Xây dựng 
thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định; trong đó lưu ý xác 
định các khu vực phát triển đô thị gắn với lộ trình và kế hoạch thực hiện theo 
đúng định hướng quy hoạch chung, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng theo 
đúng Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý 
đầu tư phát triển đô thị; 

- Lập kế hoạch triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy 
hoạch chi tiết theo từng giai đoạn quy hoạch; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy 
hoạch, quy định quản lý có liên quan đã ban hành cho phù hợp với đồ án Quy 
hoạch được phê duyệt; 

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức khớp nối, 
đồng bộ với quy hoạch chung Khu kinh tế mở và quản lý xây dựng trong phạm 
vi ranh giới Khu kinh tế mở được duyệt. 

2. Sở Xây dựng 
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- Hướng dẫn, kiểm tra huyện Núi Thành tổ chức thực hiện phát triển đô thị 
theo quy hoạch được duyệt; 

-  Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trong việc quản lý đầu tư phát 
triển đô thị theo đúng quy định hiện hành và quy hoạch được duyệt; kiểm tra, 
giám sát thực hiện quy hoạch. 

3. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai 

- Tổ chức khớp nối đồng bộ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi 
Thành mở rộng trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở;  

-  Phối hợp với UBND huyện Núi Thành thực hiện công tác quản lý đầu tư 
xây dựng trong phạm vi ranh giới thuộc khu Kinh tế mở Chu Lai. 

4. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh 

Cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin thuộc chuyên ngành quản lý; 
tham gia quản lý phát triển đô thị Núi Thành theo quy hoạch đã được phê duyệt 
trong các công tác phản biện các đồ án quy hoạch triển khai, thẩm định quy 
hoạch; thỏa thuận nghiên cứu, cấp phép đầu tư xây dựng công trình và các công 
tác khác khi có yêu cầu. 

Điều 14. Quy định công bố thông tin, lưu trữ hồ sơ quy hoạch  

1. Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành có trách nhiệm công bố thông tin và 
nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị 
Núi Thành) được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức triển 
lãm đồ án quy hoạch công khai tại các trụ sở hành chính công cộng để toàn bộ 
người dân biết, giám sát và thực hiện. 

2. Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và Ủy ban nhân dân 
huyện Núi Thành có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ quy hoạch để phục vụ công tác 
quản lý đô thị. 

Điều 15. Quy định này có giá trị và được thi hành kể từ ngày ký. Những 
quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Đã ký 
 

Huỳnh Khánh Toàn 
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