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T TRINH 
A •A A •A .A Ye vice thong qua Nhiçm vi dieu chinh Quy hoach chung 

xây diyng Khu kinh t Dôn Nam Quãng Tr!,  tinh Quãng TrI 
dn nãm 2035, tam nhIn dn nàm 2050 

Kinh gui: Hi ctng nhân dan tinh Quâng Trj 

CAn ci Lut T chüc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15. 
CAn cit Lut Xây dirng ngày 18/6/2014; Lut Quy hoch do thj ngày 

17/6/2009; Lut si:ra di, b sung mt so diêu cüa 37 Lut có lien quan den quy 
hoch ngày 20/11/2018; Lut sita dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Xây drng 
ngày 17/6/2020. 

CAn ci'r Nghj djnh s 44/201 5/ND-CP ngày 06/5/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt mt so ni dung ye quy hoch xây dirng; Nghj djnh so 35/2022/ND-
CP ngày 28/5/2022 quy djnh ye quân 1 khu cong nghip và khu kinh té. 

CAn cit Quyt djnh s 1936/QD-TTg ngày 11/10/2016 cüa Thu tis&ng ChInh 
phü phê duyt Quy ho?ch chung xây dmg Khu kinh té Dông Nam Quáng Trj tinh 
Quáng Trj den nAm 2035, tam nhIn den nAm 2050. 

CAn cit VAn bâns 140/TTg-CN ngày 16/02/2022 cüa Thu thông Chinh phü 
ye vic chü trucmg diêu chinh Quy hoch chung xây drng Khu kinh té Dông Nam 
Quâng Trj, tinh Quâng TrI. 

UBND tinh trInh 1-IDND tinh thông qua Nhim v diu chinh Quy hoch 
chung xây dmg Khu kinh tê Dông Nam Quãng Trj, tinh Quãng Trj den näm 2035, 
tam nhIn den näm 2050, vôi ni dung nhu sau: 

A A , . . 
1. Ten do an: Dieu chrnh Quy hoach chung xay d%rng Khu kinh te Dong 

Nam Quãng Trj, tinh Quáng Trj den nAm 2035, tam nhIn den nm 2050. 
3. Co quan trInh phê duyt: UBND tinh QuAng Trj. 

A A 4. Co quan tham d!nh:  BQ Xay drng. 
A A P I P 5. Cap phe duyçt: Thu tixang Chinh phu. 

6. L do diu chinh quy hoich: 
Trong qua trInh trin khai thijc hin Quy hoach chung xây dirng Khu kinh th 

Dông Nam &rcic ThU tithng ChInh phü phê duyt dA thu hUt ducic nhieu di,r an có 
quy mO l&n, phU hçip vOl tiêm nAng, lçii the cUa Tinh d phát triên mt so ngành 
kinh tê müi nhçn nhx: Nhit din, din khI, din m.t tthi, cAng biên nrn9c sâu, 
loistic, djch vii nghT dung, nOng lam, thUy hái sân...Trong d5, có các dir an tr9ng 
diem mang tInh dng hxc dang trong qua trInh trien khai dâu ti.r; sau khi hoàn 
thânh dua vào sit diing s tao  nguôn thu cho ngn sách tinh, giâi quyêt nhiêu vic 
lam, gop phãn thUc day phát triên kinh tê - xA hi cUa tinh. Tuy nhien, trong qua 
trInh thrc hin dâ phát sinh nhiêu yêu tO mOi Co tác dng tIch cijc den qua trinh 
phát trien kinh tê - xã hi cUa tinh cüng nhu nay sinh nhieu van dê khó khän, 
vtthng mAc ânh hirng den yiêc thu hUt dâu tu dir an yào khu kinh té. VI vy, cn 
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diu chinh cho phi hçip vôi djnh hiscng phát trin mâi, chü yu nhu: 

- Phn phIa Tây QL.49C có quy mô din tIch Ian theo quy hoach chung là 
khu nông nghip cong ngh cao, djch v11 du ljch, san bay và dat dan cii hin trng 
on djnh tai  chô; can diêu chinh thãnh các khu chi.rc näng do thj, djch vi, du Ijch, 
cong nghip... dê phát huy tiêrn nàng lqi the, tao  diêu kin thun lqi cho phát triên 
không gian do thj và thu hut dâu tii. 

- Quy hoach  các dçr an: Nhà may din khI, Nhà may xr l khI và kho du, 
kho khi sCr dicing nguôn khI ngoài khai cüa Tinh dang duçic các nhà dâu tu trong và 
ngoài nuóc quan tam...; can diêu chinh ma rng và djch chuyên ye phIa Tây dê 
tang qu5' dat cho khu chüc nàng; dông thyi, bô trI qu5' dt khu vTc tiêp giáp vói b 
biên vài chiêu dài 27km dê phát triên djch vi - du ljch, nghi thrông sinh thai và 
san golf, do thj yen biên phü hcip vth Nghj quyêt so 36-NQ/TW ngày 22/10/20 18 
cüa BCH Trung i.rong Dâng (khóa XII) ye Chiên hrcic phát triên ben virng kinh té 
biên Vit Nam den näm 2030, tam nhIn den näm 2045 dê hinh thãnh không gian 
dO thj, thüc day thucmg mai  - djch viii, du ljch biên và du ljch nghi dung. 

- Dir an Nhà may nhit din Quâng Trj 1 do Cong ty Din hrc quc th Thai 
Lan (EGATi) dau tu không phü hcip vâi cam ket cüa Vit Nam tai  Hi nghj 
thixcing dinh cüa Lien hqp quôc ye biên doi khI hu nàm 2021 (C0P26); nhà dâu 
tu d dfrng dir an, vi 4y can diêu chinh dê bO tn các khu chirc näng khác phü hçip. 

- Phãn khu chüc nàng khu cong nghip da ngãnh din tIch 1 .352ha chim t' 
l 5,7% din tIch khu kinh te là ttwng dôi thâp can diêu chinh ma rng dê tao 
them không gian phát triên cOng nghip phát huy tiêm näng lqi the. 

- Quy hoch cãng hang không Quãng Trj theo Quy hoach chung ducic phê 
duyt ye phm vi, du&ng cat ha cánh chi.ra phü hqp v&i Quy hoach  &rcic Bô Giao 
thông 4n tái phê duyt tai  Quyêt djnh so i 88/QD-BGTVT ngày 26/01/2021. 

- Vj trI, quy mô, huàng tuyn nhiu trt1c giao thông theo quy hoach chung 
chi.ra phü hcip vai dja hInh và hin trng dan cii trong khu vrc, dan den neu thrc 
hin thI chi phi den bü, GPMB rat ian, thai gian thrc hin kéo dài. 

Các ni dung trên, UBNI tinh dâ báo cáo và ducrc Thu tuàng ChInh phü dng 
chü tnixcmg diêu chinh quy hoach tai  van bàn so 140/TTg-CN ngày 16/02/2022. 

.A , 6. NQI dung Nhiçm vii dieu chinh Quy hoch (theo Phy luc dznh kern). 
Can cü Khoãn 4 Diu 34 Lut Xây dirng näm 2014 quy djnh "4. UBND các 

cap to chik lcp quy hogch xáy dung có trách nhiêrn trInh HDND cIng cap 
quyêt d/nh trzthc khi dutrc cc' quan nhà nzthc có thárn quyên xem xét, phê duyt". 
VI vay, de có cci sa trInh B Xây drng thâm djnh, trInh Thu tu&ng ChInh phü phé 
duyt Nhim vi diêu chinh Quy hoach chung xay drng khu kinh te; UBND tinh 
kIth de nglij HDND tinh thông qua Nhim vutiéu chinh Quy hoach chung xây 
dirng Khu kinh tê Dông Nam Quáng Trj./. 

N4ñnhân: 
- Nhu trên; 
- Thträng trrc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KT-NS IIDND tinh; 
- Ban Quán 12 Khu kinh t tinh; 
- CVP và các PVP UBND tinh; 
- Liiu: VT, KTTài, THUy'. 
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I PHU LUC 

Ni dung Nhini v.4ieu ch •h Quy hoich chung xây diyng Khu kinh te 
Bong Nam Quãg Tr.,tinh Quãg Tn dn nãm 2035, tm nhln dn näm 2050 

(Kern theo TÔ tn.hIs4113/  UBND ngày 10/3/2023 cza UBND tinh) 

1. Ten d1 ánDiu Quy hoch chung xây dirng Khu kinh tê DOng 
Nam Quáng Trj, tinh •' : rj den nàm 2035, tam nhIn den näm 2050. 

2. Pham vi Ip diu chinh quy hoch: 
Phim vi khu virc ltp diu chinh quy hotch theo Quyt djnh 1936/QD-TTg 

ngày 11/10/2016 cüa Thu tung ChInh phü ye vic phê duyt Quy hoach chung 
xây dimg Khu kinh tê Dông Nam Quãng Trj, tinh Quãng Trj den nàrn 2035, tam 
nhIn den nàm 2050: gôm toãn b dja giài hành chInh ci'la 17 xà, thj trân yen biên 
phIa Dông Nam tinh Quáng Trj, thuc các huyn Hài Lang, Triu Phong và Gio 
Linh vâi din tIch khoàng 23.792ha; theo so 1iu thixc tê trên bàn do, din tIch diêu 
chinh quy hotch khoãng 25.360ha; Ranh giOi dja 1 dugc xác djnh nhii sau: 

- PhIa Dông giáp: BiCn Dông. 
- PhIa Tây giáp: Các xã Triu D, Triu Dai,  Triu Hôa, Triu Tài, Triu 

Trung (huyn Triu Phong), Hãi Xuân, Hãi Thi.rçng, Hãi Thin, Hái Thãnh, Hãi 
Hóa (huyn Hái Lang); 

- PhIa Bc giáp: Các xa Trung Giang, Gio M, Gb Thành, Gio Châu (huyn 
Gio Linh); 

- PhIa Narn giáp: Huyn Phong Din - thuc tinh Thi'ra Thiên Hut. 
3. Myc tiCu quy hoch: 
3.1. Myc lieu lông quál: 
- Xây dirng và phát trin Khu kinh t DOng Nam Quâng Trj tth thành khu 

kinh tê tOng hqp, da ngành, dja bàn có tInh dt phá cUa tinh Quãng Trj; circ phát 
triên quan tr9ng cüa vüng Trung B; trung tarn giao thucmg quOc tê, trung tam 
cong nghip chê biên nông lam thüy san, san xuât 4t !iu xây dirng, san xuât din 
näng, du ljch, thucmg mai  dch v1i; logictics, câng biên lin cüa vüng Trung B; 
phát triên dO thj và nhthig ngành kinh tê khac gän vâi Hang lang kinh tê Dông 
Tây; lam dâu môi giao thông, có he thông kêt câu h tang dông b, hin dai;  do thj 
van minh, kiên trüc tien tiên. 

- Xác djnh và lam rO dng 1irc phát trin cüa khu kinh t trong giai doan quy 
hoach. 

3.2. Muc lieu cii the: 

- Ap diing quan dim thirc dung, có th m& rng và bn vüng vi mOi tnrng 
cüa quy hoach  tái  tao  và chuyên dôi mâi, giüp thüc day san xuât dôi mâi, chê biên, 
du ljch, cOng nghip, nông nghip và các djch vv dira trên tn thc và các linh vi,rc 
nàng luçing ben vü'ng, hung tó'i mt Khu kinh tê DOng Nam Quâng Trj phOn 
thjnh. 

- Nhrn m1c dIch hInh thành nhiu ngành kinh t mói, nuôi thrOng sir chuyn 
dôi dôthj san sang cho tuong lai theo djnh hithng khôi nghip và dôi mâi tai  Khu 
kinh tê Dông Nam Quâng Trj d tr1 thành cüa ngO kinh tê cüa Vit Nam a mien 
Trung. 
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- Xây ding Khu kinh t Dông Nam Quang Trj hoàn chinh v Co cu chüc 

näng, dông b ye ha tang k9 thut và hi tang xä hi vâi các phân ngành, san phâm 
müi nh9n chü 1irc có chat hrçing và khã nàng canh  tranh cao trong các ngãnh cong 
nghip, djch vii, du ljch và nông nghip, t?o  ra the và hrc cho sir phát triên lâu dài. 

- Tao nhiu vic lam, thiic dy dào tao  nãng cao cht luçmg ngun nhân hrc 
gop phân quyêt djnh vào vic chuyên djch cci câu kinh tê, co câu lao dng theo 
hrnrng cong nghip hóa và hin dai  boa. 

- To 1p rnOi tnr1ng du ttr hp dan, Co ch chInh sách thông thoáng vâi cac 
tiêu chuân ha tang hin dai. 

- Lam co sâ pháp 1 d tip tiic trin khai các quy hoach  phân khu, quy hoach 
chi tiêt các khu chüc näng thuc Khu kinh tê, cac diem dan cu nông thôn, các quy 
hoach ngành, thu hOt các nguôn von dâu tir và dê xuât các co chê chInh sách thrc 
hiên. 

4. TInh cht: 
- Là khu kinh th tng hçip, da ngành, dja bàn có tInh dt phá cOa tinh Quâng 

Trj. 
- Là circ phát trin quan tr9ng cOa vUng Trung B; trung tam giao thisong 

quôc tê, trung tam cong nghip ché biên nông lam thus' san, san xuât 4t 1iu xây 
drng, trung tam nàng luqng, cong nghip näng hrçrng, du ljch, thuong mai  djch 
vii; câng biên ló'n cOa vOng Trung B. 

- Là khu virc phát trin do thj và nhng ngành kinh t khác g.n vfii Hành 
lang kinh tê Dông Tây; cO h thông kêt câu ha tang dông b, hin dai;  dO thj van 
minh, kiên trOc tiên tiên. 

- Là mt trong nh[mg Trung tam giao thuong cOa khu vrc ASEAN và Châu 
A - Thai BInh Duong. 

- Là dja bàn trçng diem v qu& phOng, an ninh. 

5. Du báo quy mô phát triên: 
5.1. Quy mô dan SE: 

- Den nàm 2035, dan so dat  khoãng 192.02 1 ngixôi. 

- Dn näm 2050, dan s dat  khoãng 254.793 ngithi. 
5.2. Quy rnô aih dai (Là dzc báo sa b và Se dwçrc tInh nghiên cfru tInh toán, 

cy the hóa trong qua trInh lam do an quy hoqch,): Tong din tIch tir nhiên khu Khu 
kinh té Dông Nam Quãng Trj khoâng 25.3 60ha. 

6. Dánh giá thyc hin Quy hoch chung thrqc duyt nãm 2016: 
- Bôi cãnh quc t và trong nuic tác dng dn Khu kinh t Dông Nam Quãng Trj. 

- TInh hInh trin khai các quy hoch phãn khu, quy hoch chi tit. 
- Dánh giá các mvc  tiêu dã thrc hin, các tác dng, hiu qua cOa vic th1rc 

hin theo quy hoach thrqc duyt. 
- Dánh giá kt qua dt duçic, nh&ng thun iqi, thách thüc, nguyen nhân và 

hithng giãi pháp. 

- Phân tich nhtthg yu th mi trong qua trInh trin khai thrc hin quy hoach 
xây drng và phát trien kinh tê - xâ hi tai  khu virc 1p quy hoach. 

7. Các yêu cu ni dung nghiên cun: 
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- Phân tIch, dánh giá các diu kin tir nhiên và hin trng: Phân tIch diu kin 

tir nhiên cUa khu virc; Phân tIch, dánh giá hin tring sü diing dat dai, dan so - lao 
dng, co s& kinh té k thuQtt, hInh thai không gian, ha tang xã hi, ha tang k thut, 
môi trueing & các yêu to xã hi có lien quan. 

- Rà soát, dánh giá vic thirc hin d an quy hoach Khu kinh t Dông Nam 
Quãng Trj duqc phê duyt närn 2016. 

- Dánh giá,  tng hçp thrc trng ngun 1irc & tru th phát trin (xac djnh các 
diem mqnh - diem yêu - cct hç5i - thách th&c,). 

- Xác djnh các dng lirc phát trin khu kinh t và xây drng cãc d1r báo. 
- Djnh htróng quy hoach s1r diing dt và phãn khu chirc näng. 

- Djnh htrOng phát trin không gian vâ Thit k do thj. 

- Djnh htróng phát trin h thng ha tng kinh t - xâ hi. 

- Djnh hiing h thng ha tng k thut. 

- Dánh giá môi triRrng chin ltrçic. 

- D xut các chi.rcmg trInh dr an tru tiên du ttx, nguôn 1irc thrc hin. 
8. Diu chinh dnh htró'ng quy hoich chung xây dirng: 
8.1. Djn/i hu'óng quy Iioic/z sü' dyng dI và pJân kizu c1uc náng: 
- Xác djnh ranh giâi vllng phát trin và ranh giâi các khu chüc näng thuc 

Khu kinh tê Dông Narn Quãng Trj, dé xuât quy mô sr diing dat cho tirng khu chi'rc 
nàng và các cOng trInh chinh theo câu trüc phân khu dã lira chçn. Dành qu5 dat 
phü hçip cho các chirc näng cong nghip, cãng biên, hu can san bay, do thj, du 
ljch, djch vii, tái djnh cu, ncii & cüa cOng nhân và chuyên gia, các tuyên ha tang và 
cOng trInh dâu mOi h tang k thutt. 

- Xac djnh các chi tiêu v kinh t k thut có lien quan dn xây drng và sir 
di1ng dat t&ng khu virc. Kê hoach  si'r diing dat trung han  den nãm 2035 và dài han 
den närn 2050. Dê xuât các khu virc tru tiên dâu tu phát triên và các khu virc dir tr 
phát triên nhãm khai thác hiu qua và sir ding dat tiêt kim. 

- Các d xut v quy hoach str dicing dat dai dam bão nguyen täc ton tr9ng các 
yeu to thrc trng, kê thüa tôi da kêt qua nghiên c1ru hp 1 cüa do an quy hoach 
chung xây drng Khu kinh té theo Quyêt djnh 193 6/QD-TTg ngày 11/10/2016 cüa 
Thu tuOng ChInh phü. 

- Ngoài các k.hu chi'rc näng nhtr dO thj, cOng nghi, tái djnh Cu..., trong qua 
trInh diêu chinh quy hoach  can uu tiên bo trI qu dat dé xay drng các cOng trInh 
ha tang k thutt và ha tang xâ hi tao  mOi trung sOng thun li cho ngui lao 
dng, chuyên gia lam vic tai Khu kinh tê. 

- B trI không gian các khu chrc näng trong Khu kinh th cn dam bão phü 
hcp vci tiêu chuân, k9 thutt ye xây dirng, an toàn phông cháy, chUa cháy, 1rng phó 
vOi biên dôi khI hu, bâo v rnOi tri.r&ng và bão dam quôc phông an ninh. 

8.2. DIn!,  IiicOng phdt triè,z kliOng gian và ThiEt kâ do tlzj: 
- V khOng gian phát trin du ljch sinh thai - không gian xanh: Phát trin các 

khu du ljch nghI du0ng, vui chori giái trI sinh thai bien gàn kêt vài khu viic dã và 
dang hlnh thânh, khai thác dc trung ye canh quan, sinh thai song biên và van hóa 
tai khu  v?c;  phU hgp vói yêu câu phát triên các khu du ljch, nghi dtr0ng, vui chori, 
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giãi trI yen bin co dng cp quc t, có tInh dc trung. Lam hat nhân h trq các 
djch vi khu kinh tê. Phát triên h thông cay xanh cong viên ma, cay xanh phông 
h, cay xanh each ly, hInh thành các v1ng dm sinh thai gia các khu cong ng1iip, 
do thj và khu du ljch; gän vói khai thác cânh quan biên và cãnh quan sinh thai khu 
virc song Thach Han. 

- Vé không gian phát trin Cong nghip - Nàng 1ung: Barn sat các yêu to 
hin trng và tInh lien két tong the dã duçic dánh giá, phân tIch và không chê trong 
phân hin trng dê 1ira ch9n dat xay dirng hqp l nhäm giâm chi phi dâu tu xây 
drng, giãm giá thành thuê dat, tao  diêu kin thu hiit dâu tir vào khu kinh tê. Tp 
trung phát triên tai  cac khu vrc kêt nôi d dàng vth khung ha tang và h thông 
duang dOi ngoi. To chüe không gian trên nguyen tàc phü hqp chüc näng và ton 
tr9ng dja hInh tir nhiên. Tránh xung dt trong bô trI quy hoach các khu chüc nàng 
cüa Khu kinh tê giüa cãng biên, cOng nghip, do thj, djch vi, du ljch và các chirc 
näng khác dê darn bão phát triên ben vCrng. Phát triên các ciim cOng nghip da 
ngành, ciim nãng luçrng, khu phi thuê quan, kho bãi logictics lien quan den Cáng 
M Thüy. Nghiên ciu qu dat ma rng phát triên cong nghip trong dài han,  djnh 
huâng phát triên dO thj cOng nghip tai  nhtng khu virc tiôm nàng. 

- V không gian nông nghip và hn hcip: Quy hoach và phát trin các rnO 
hInh nông nghip cong ngh cao, có nàng suât chat luçmg cao, tn diing tôi da diêu 
kin ti,r nhiên, qu dat cia khu kinh tê. Giit lai  và cãi thin dat nông nghip hin có 
dê dan cu hin dang sinh song trong khu v1rc tiêp t1ic phát triên kinh doanh nOng 
nghip.Vic dua các yêu to hon hçp d9c theo dux&ng quOc 1 chInh sê thüc day 
phát triên kinh tê. 

- V không gian khu san bay Quãnglrj: San bay Quãng Trj và các két ni 
den hành lang kinh té Dông Thy - Caa khâu quOc tê Lao Bâo và thành phô Dông 
Ha. Phát triên dat kho tang - hu can cãng lam dng l?c  thi.ic day cOng nghip djch 

4 taj hang khOng. Djnh hu&ng phát triên rnô hInh khu do thj san bay, tn 
diing các Ii the tr câng hang không, thüc day phát triên hon hqp các loai  hInh 
thuing mai  djch v11 kêt hgp phát triên khOng gian do thj. 

- T chirc không gian cânh quan theo các tuyn tric: T churc không gian, 
cãnh quan tr1uc duang yen biên kêt nOi hành lang kinh tê DOng Tây... va các nut 
giao thông; xác djnh vj trI, quy mO phuong thirc dâu nOi (giao cat khác m&c lien 
thông, trrc thông hogc giao bang) gitra giao thông trong Khu kinh té Dông Nam 
Quâng Trj vâi các tuyên giao thOng dôi ngoi. Dam bão kiên trác khu virc dçp, 
thông nhât và hin dai. 

- T chrc khOng gian bin: T chuc khOng gian bin nhAm khai thác trit dê 
các loai hInh kinh te biên. Nghién ciru quy hoach  xay dirng dam bão tuong thIch 
vâi quy hoach sü diing biên cüa cã nuâc và quy hoach  tong the khai thac, sur duing 
ben ving tâi nguyen vüng b theo Lut Tài nguyen, môi trux&ng biên và hái dâo. 

- Thit k do thj: Phát trin do thj hin dai,  hp dan, giàu ban sac, dira trên 
cau true cänh quan và sinh thai tu nhiên, các kênh suOi nhO trong khu kinh té phâi 
di.rc khai thác trit dé. Phát,  triên cu true khu kinh tê phü hqp vài diêu kin van 
hóa xã hi, trong do nâng cap, câi tao  vàkhai thác cac khu do thj hin hu; tang 
ct.rang kM näng giao itru và t?o  s1r hap dan cüa do thj du ljch thông qua h thông 
khOng gian cOng cong,  quãng tnthng, không gian cãnh quan t%r nhiên. 
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8.3. Djnli huó'iig plzdt trk,, /i f1zng 11(1 tang kin!, tE - xii h3i: T6 chirc h 

thông trung tarn do thj, h thông trung tam diêu hành, quân 1 Khu kinh té, trung 
tam du ljch, trung tarn thu'ong mgi, tài chInh, trung tam djch vi cong cong: Van 
hóa, y tê, giáo diic, the diic the thao, cong viên, cay xanh, khu vui choi giãi trI và 
các trung tarn chuyên ngânh khác. Xác djnh vj trI, quy mô, tO chüc h thông các 
trung tam dào to nguôn nhân 1irc, dy nghê; các trung tam ho tr san xuât công, 
nông, ngil nghip...; trung tam thirnng mai  djch v11, các chçi dâu môi; trung tam 
djch vii du ljch. 

8.4. Djnh hu'rng Iz t1zng 11(1 ting k9 thuit: Giao thông; cao d nn và thoát 
nithc met; Cap nisóc; Cap din; Thông tin lien 1ic; Thoát nuâc thai; Quãn 1 chat 
thai ran; NghTa trang. 

8.5. Dánh giá môi tn.thng chin 1uçc. 

8.6. D xut các chLrang trInh dir an uu tiên du tu, ngun hrc thirc hin. 
8.7. Dir thão quy djnh quãn 1 theo d an Diu chinh quy hoach  chung xây 

drng. 

9. Thãnh phin h so': Thành phn h s và ni dung d an th?c hin theo 
quy djnh ti Nghj djnh so 44/201 5/ND-CP ngáy 06/5/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt mt so ni dung ye quy hoach  xây dirng; Thông tii so 04/2022/TT-
BXD ngày 24/10/2022 cüa B Xây dirng quy djnh ye ho si cUa nhim vii và do an 
quy hoch xây drng vüng lien huyn, quy hoch xây dirng vüng huyn, quy hoch 
dO thj, quy hoach  xây dii'ng khu chtrc näng và quy hoach  nông thôn. 

10. To chñ'c thuc hiên: 
- CAp phê duyt: Thu tu'ó'ng ChInh phU. 
- Cci quan thAm djnh: B Xây dijng. 

- C quan trInh duyt: Uy ban nhân dan tinh Quâng Trj. 

- Thi gian 1p quy hoch không qua 9 tháng k tiir khi Nhim vii quy hoach 
duçic phê duyt. 

11. Kin nghj 

UBND tinh trinh HDND tinh thông qua Nhim v11 Diu chinh Quy hoach 
chung xay dirng Khu kinh tC Dông Narn Quâng Trj, tinh Quáng Trj den näm 2035, 
tam nhIn den nàm 2050 dé lam co sâ dé triên khai các buc tiêp theo./. 
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