
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TfNH QUANG TRI Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2023 

(Dir thão) 

NGH QUYET 
A • a a • a . A A Ve viçc thong qua Nhiçm viii dieu chinh Quy hoch chung xay diyng 

Khu kinh t Bong Nam Quãng TrI,  tinh Quãng Tr:  dn nãm 2035, 
tm nhIn dn 11am 2050 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TR! 
KIIOA VIII, Kc HQP TH15 16 

('an th Lut Tci chz-c chInh quyn dia phwcing ngày 19/6/2015; Lut tha 
dôi, bô sung mç3t so diêu ca Lut TO ch&c C'hInh phz và Lut To c/izc chIn/i 
quyên diaphu-ong  ngày 22/11/2019; 

Can cii- Lut Xay d-ng ngày 18/06/2014; Lut Quy hogch dO thf s ngày 
17/6/2009,- Luçt tha dOi, bO sung mç5t sO dieu cza 37 Lut cO lien quan den quy 
hogch ngày 20/11/2018; Lut tha dOi, bO sung mt sO diêu cia Luct Xáy drng 
ngày 1 7/612020,- 

Can th Nghj djnh s 44/2015/ND-CF ngày 06/5/2015 cia Chin/i phü quy 
din/i c/il tiêt m5t sO n5i dung ye Quyhoach xáy dyng; Nghj din/isO  72/2019/ND-
CP ngày 30/8/2019 cüa Chin/i phi ye tha dOi, bO sung mt sO diêu cza Nghj din/i 
sO 37/2010/ND-CF ngày 07/4/2010 ye 4p, thám  din/i,  phê duyt và quán l quy 
hogch dO thj và Nghj djnh so 44/2015/ND-CP ngày 06/5/2015 quy din/i c/il tiét 
m5t sO n3i dung ye quy hogch xáy dyng, 

('an ct- Nghj djnh s 35/2022/ND-CF ngày 28/5/2 022 quy din/i  v quán l,i 
Khu cOng nghip và Khu kin/i ,té; 

Can c& Quyet djnh s 1936/QD-T1'g ngày 11/10/2016 cáa Thu tu'óng 
ChInh pith phê duyt Quy ho ge/i chung xáy dmg Khu Kin/i tê DOng Nam Quáng 
Trj tin/i Quáng Tr den nám 2035, tam nhIn den nám 2050, 

Can cz Van ban s 140/77'g-C'N ngày 16/02/2022 cia Thz tzthng Chin/i 
phi v/v c/th tru-ong diéu chin/i Quy hogch chung xây dyng Khu kinh tê DOng Nam 
Quáng Trj, tinh Quáng Tr. 

Xét To' trInh s /77'r- UBND ngày /03/2023 cua UBND tin/i vj vic 
Nhim vy Diéu chin/i Quy ho ge/i c/iung xáy dyng K/iu kinh tê DOng Nam Quáng 
Trf, tinh Quáng Tr/ den nãm 2035, tam nhln den näm 2050,' Báo cáo thám tra cza 
Ban Kin/i te - Ngán sac/i H(5i dOng n/ian dan tinh, j kiên tháo lu2n cza dgi biêu 
H(51 dOng n/ian dan tin/i tgi Ig) hQp. 
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QUYET NGH: 

Diu 1. Thông qua Nhim vi Diu chinh Quy hoich chung xây drng Khu 
kinh tê Dông Nam Quãng Tn, tinh Quãng Trj den näm 2035, tam nhIn den nàm 
2050 (co Ho sa Nhim vi Diêu chinh Quy hoach kern theo). 

Diu 2. To chüc thrc hin 

1. Giao Uy ban nhãn dan tinh t chirc trin khai, thc hin Nghj quyt 
theo diing quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Thuting trirc Hi dng nhãn dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan 
tinh, To dai  biêu Hi dOng nhân dan tinh và dai  biêu Hi dông than dan tinh 
trong phtm vi, nhim vii, quyên hn cüa mInh kiêm tra, giám sat vic to chüc 
triên khai thic hin Nghj quyét nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay dixçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj khóa 
VIII, KS'  h9p thu 16 thông qua ngày tháng nàm 2023 và có hiu hrc tr ngày 
thông qua.!. 

Nui nI,mn: CHU TICH 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- VP Quôc hi, VP Chü tjch nuâc, VP ChInh phü; 
- Các BO:  XD, KH&DT; 
- TVTU, Yr HDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 

- Van phông: Doàn DBQH &IIDND, UBND tinh; Nguyn Bang Quang 
- Các Sâ: KH&DT, TC, XD, GTVT, KBNN tinh; 
- Ban Quãn I KKT tinh; 
- U HDND, UBND huyn Gio Linh; 
- Luii: VT, KTNS. 



UBND TINH QUANG TRI CONG HOA xA HOI CHU NGH!A VIT NAM 
BAN QUAN L' KIIU KINH TE Dc 1p  - Ti do - Hnh phüc 

So: 334 /KKT-QHTN 
V/v ho sor  tr'uth HDND tiiih kS'  hop 
thi.r 16 HDND tinli khóa VIII 
thông qua Nhiêm vu diêu chinh 
Quy hoach chung xãy dirng Khu 
kiiih té Doug Narn Quãng lij, tinli 
Quãng Tn den närn 2035, tarn nhin 
den náin 2050 

Quáng Tn, ngày 13 tháng 3 nám 2023 

Kinh gui: U ban nhân dan tinh. 

Diu chinh Quy hoach chung xây dung Khu kinh tê Dông Nam Quâng Tn, 
tinh Quãng Trj dn närn 2035, tarn nhIn dn närn 2050 dã duc Thu tithng Chinh 
phü dOng chü truorng diêu chinh t?i  Van bàn so 140/TTg-CN ngãy 16/02/2022. 

Thrc hiên chi dao cüa UBND tinh tai Quyt dinh s 1 09/QD-UBND ngày 
16/01/2023 ban hành Chuong trmnh cong tác tr9ng tam nãrn 2023 dia UBND tinh, 

P P A A A A trong do Co nhiçm vu lap Dieu chrnh Quy hoach chung xay dung Khu kmh te 
Bong Nam Quãng Tn. Hiên nay, Nhim vu ctiêu chinh Quy hoach chung xây dung 
Khu kinh té BOng Narn Quãng Trj, tinh Quâng Tn den nàm 2035, tam nhIn den 
nàm 2050 do Ban Quân l' Khu kinh tê 1p cia duçrc to chüc thông qua '' hen cong 
dông dan cu, lay ' kiên các so, ngânh, da phucnig và dâ ducc tiêp thu. chinh sua, 
hoân thiên theo CáC çï  kiên tharn gia. 

- Time hen quy djnh tai Khoãn 4, Di&u 34, Muc 5, Lut Xây dung (dwçic tha 
dói, bO sung theo Lut Xdy dyng tha ä'ôi so 62/2020/QHJ4 ngày 17/6'2020 vá 
Lut tha dOi, hO sung nit sd diu cza 37 Lzit cO lien quan dIn quy Jioqch s 
35/2018/QH14 ngày 20/11/2018): "4. Uy ban nhán dan các cop to chüc 1çp quy 
hoqch xOy dng Co trácli nhi,n trmnh H5i dOng nhOn dOn cüng cdp quyit rnh 
tru'óv khi du'çic ccr quan nhO nu&c cO tháni quyén xe,n xét, phé duyt "; BQL Khu 
kinh tê kInh kiên nghi, âê xuãt UBND tinh: 

* 1. KInh d nghi UBND tinh xem xét báo cáo HDND tinh thông qua Nhiêm 
vii diêu chinh Quy hoach chung xay dung Khu huh té Bong Narn Quãng Tn, tinh 
Quãng Tn den nàrn 2035, tam nhIn den nárn 2050. 

2. BQL Khu kinh tê tinh trinh H sor báo cáo UBND tinh trinh k' hQp thir 16 
HDND tinh khóa VIII thông qua Nhiin vii diêu chinh Quy hoch chung xây dirng 
Khu kinh té Bong Narn Quãng Trj, tinh Quãng Tr den närn 2035, tam nhmn den 
nãrn 2050, bao gôm: 

- Dir thão T& trInh cüa UBND tinh tnmnh HDND tinh thông qua NgM Quyt 
(Di thOo kêni theo); 

- Dix thâo Nghj Quyt HDND tinh (Dy thOo kern theo); 
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- Nhiêm vu diu chinh Quy hoach chung xây dung Khu kinh t Dông Nam 
Quãng Tr, tinh Quãng Tr den nàrn 2035, tarn nhIn den nàrn 2050. 

Ban Quán 1'' Khu kinh t tinh kInh báo cáo, d ngh UBND tinh tng hqp, 
trmnh HDND tinh./. 
Nai ,zJ,in: 
- Nhu trén: 
- Tnràng Ban (b/cáo); 
- Các Phó tnrâng Ban: 
- SàXãydrng: 
- Phèng: KHTH; 
- Lini: VT. QHTN. 

 

Trân Quang Trung 



Lê Van Thành 

THU TUONG CH!NH PHU CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
DQc Ip  - T do - Hnh phuic 

S6: 140/TTg-CN 

V/v chi truclng diu chinh 
Quy ho?ch  chung xây drng 

Khu kinh té Dong Nam Quang Trj, 
tinh Quãng Tn 

Ha Nç5i, ngày 16 tháng 02 nám 2022 

KInhgüi: 
-BXâydirng; 
- Uy ban nhân dan tinh Quáng Trj. 

Xét d nghj cüa Uy ban nhân dan tinh Quâng Tn (Tti trInh s 214iTFr-IJBND 
ngày 23 tháng 11 näm 2021) và ' kiên cüa B Xây dirng (Côngvãn so 5547/BXD-
QHKT ngày 31 tháng 12 näm 2021) ye vic xin chü truang diêu chinh Quy hoach 
chung xây dirng Khu kinh tê Dông Nam Quáng Trj, tinh Quãng Trj, Phó Thu tuâng 
ChInh phü Lé Van Thành có r kiên nhu sau: 

1. Dng ' chU truong di&i chinh Quy hoch chung xây dirng Khu kinh t 
Dông Nam Quáng Trj, tinh Quàng Trj nhu kiên nghj cüa B Xây drng và Uy ban 
nhân dan tinh Quáng Trj tii cac van bàn nêu trên. Uy ban nhân dan tinh Quãng 
Trj to chirc 1p nhim vi và do an diêu chinh Quy hoach chung xây dirng Khu kinh 
tê Dông Nam Quáng Tn, tinh Quàng Tr dam báo thông nhât vâi các quy hoch có 
lien quan vâ theo dung quy djnh pháp 1ut. 

2. Giao Bô Xây dirng huâng dn Uy ban nhân dan tinh Quãng Iii trong qua 
trInh tO chirc 1p nhim vi và do an diêu chinh Quy hotch chung xây dirng Khu 
kinh tê Dông Nam Quãng Trj, tinh Quãng Tn nêu trên dung quy djnh pháp 1ut, 
thâm djnh, báo cáo Thu trnng ChInh phü./. 

Nui nhjln: 
-Nhutrên; 
- Thu tthng, PTT'g Lê Vn Thành; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyn Cao Lic, 

các Vi1i: TH, KGVX, NN, QHDP, NC, PL; 
- Luu: VT, CN m 

KT. THU TUNG 
PHO THU TUJNG 



80 XAV I)UNG 

S6: 551j7BXD-QHKT 
V/v chü trucng diu chnh Quy hotch 
chung xây dmg Khu kinh tê DÔng Nam 
Quãng Tij, flnh Quang Trj 

BO Xây dirng 
31-12-2021 
16:06:25 +07:00 

CQNG HÔA xA lis CIJU NCHIA ViTNAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc  

Ha N5i, ngày4 thángl2.nanz 2021 

Kinh gri: Thii 11rcng Chinh phCi 

B Xây dçmg nhn &rqc Phiu chuyn s 23331PC-VPCP ngây 01/12/2021 
cüa Van phông Chinh phü dê nghj nghiên cCru Ti trmnh s6 214/TTr-UBND ngày 
23/11/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh Quàng Tij ye chü trl.rcxng diêu chinh Quy 
hoach chung xây dimg Khu kinh tO Dông Nam Quàng Trj, tinh .Quãng Trj den n.m 
203 5, tam nffin dOn nam 2050 (viOt tt là Quy hoach chung KKT Quãng TrD.  Sau 
khi nghiOn cüu,. B Xây dmg kinh bão cáo ThU tixóng Chinh phU nhu sau: 

1. Rà soát qua trinh thirc hin Quy Iioch chung KKT Quãng Tr 

Can crkhoàn 4 fiu 28 Lut s 35120 18/QI-114 stra di b sung khoãn 1 Diu 
15 Lut Quy hoach Xây dTng nàm 2014, vtc rã soát qua trinh thrc hin Qay 
hoach chung KKT Quáng TrI djnh k' 5 närn là phU hp v&i quy djnh cUa: phép 1ut 
xy dijng. 

a) Tinh hmnh trin khai 

Theo. báo cáo cia UBND tinh Quáng Trj v k& qua rà soát tInh hInh thrc 
hin Quy hoachchung KKT Quâng Trj, dOn nay d tdOn khai 1p quy hoch 
phân khu mt so khu chCrc näng trong Khu kinh tê nhu: Khu cong nghip da 
ngành; khu phi thuO quan; khu djch vi, hu can cãng; khu do thj; khu djch vi - 
du ljch; khu phi'rc hçip nàng hxçmg... vói din tich II .660ha/23.792ha, chiOm t' 
1 khoãng 49% din tIch xây dirng khu chirc näng trong khu kinh tO. 

Tang kinh phi du tu trong Khu kinh t là: 89.178,18 t dng, trong do các 
dir an scr ding vOn ngán sách là 1.050,18 t dng; các dr an cUa các nhà dâu tu 
dA và dang thirc hin Là 88.128 t dông. 

Các dr an dang nghiOn cfru, thirc hn thU tic d.0 tu: Grn 24 dir an vi 
tOng ithc dir kiOn dâu tu là 23.5.596 tSr dông. 

b) K& qua dat dtxccc 

- Thông qua vic hinh thành các khu chic nAng trong khu kinh t dà huy 
dng duqc nhiOu dij an có quy mO Ian, phü. hçtp vài t.iOm nang, iqi the cUa Tinh dO 
phat t iên rnt s ngành kinh tO mUi nhon nhi.r Nhit then, diên khi, then mat tthi, 
djch vy cãng biên nuUc âu, logistic, du ljth nghi duOng, chO biOn 4t Lieu  xây 
drn.g, nông lam, thUy hài sãn.. Tronq dO, cé các dir an tr9ng diOrn mang tInh dng 
lirc dane trong qua tflnh triên khai dau tu, sau khi hoàn thành dua vào sir dung sO 
tao nguOn thu ngân sách cho tinh, giài quyOt nhiOu vic lam, gOp phãn thUc dày 



phát triL1 kinh t xã hi cCia tnh; 

- Khu kinh t Dông Nam Quãng Trj buâc du dä dt &rcic nhthig thành tru 
nhât djnh, gop phân thüc day phát triên cong nghip, chuyên djch ccr câu kinh t 
dung htrâng, giãi quyêt vic lam cho nhiêu lao dng dja phtrcing, gop phãn tang 
thu nân sách dja phi.rccng va thüc day cong nghip hóa, hin dti hóa và cia dng 
hOa nen kinh t; 

- Vic 1p  các quy hoch phân khu, quy hotch chi ti& d ci th hOa các khu 
chCrc nang theo djnh htrâng cUa Quy hoach  chung KKT Quãng Trj dä to diêu 
kin thun lçii cho cong tác xCic tiên, thu htit cãc dir an dãu Ui vã dâu t.r Ca SO ha 
tang dam bâo dung theo quy hoach cia duqc phé duyt. 

c) Các s yu t phát trin kinh t - xã hi mOi hInh thãnh 

- Trong giai doan  tr näm 2016 dn nay, mt s quy djnh phãp Lut lien quan 
den lTnh vrc quy hoach xây djng dä ducK scra dOi, bô sung hoc ban hành mOi 
thu Lut Quy hoach nãm 2017, Lut so 35/2018/QH14 scra dôi, bô sung mt so 
diêu ccia 37 Lut có lien quan den quy hoach;  Quy chuân k5' thut quôc gia ye 

QUy hoch xây dmg QCVN 01:2021 /BXD thay the QCXDVN 01 :2008/BXD 
dOng thai cia xuãt hin các yêu tO mOi tác dng, ãnh huOng den qua trInh thrc 
hin quy hoach. 

- Rà soát, diu chinh dã thtrc hin Nghj quyt sá 36-NQ/TW ngày 
22/10/2018 cüa Ban Chap hành Trung I.rang Dãng (khOa XII) ye Chiên luqc phát 
trién ben vQ'ng kinh tC biCn Vit Nam den nàm 2030, tarn nhin den näm 2045; 

d) Mt s vAn d han ch, bAt cp khó khän dâ nay sinh rnt s vuOng mac 
trong vic triên khai, thc hin dâu tu dir an vào Khu kinh tê Dông Nam Quãng 
Tr gOm: 

- Vic thu hut du Ui dr an thit din dang khó khän và không cOn phü hgp 
vOl dlnh  huOng phát triCn kinh tê - xâ hi trong giai doan  rnOi cQn nhu cam kêt 
cua Vit Nam tl Hi nghj thuqng dinh cüa Lien hçvp quôc ye bién dôi khi hu 
näm 2021 (C0P26). Vi vy, can thiêt xern xét diCu chinh qu5' dat Trung tam 
nhit diên Quãng Trj giai doan 2 dé bô trI các khu chüc nãng khác cho các dir an 

- ye diçn kht, kho dau, khi, cong nghiçp. 

- Ctp nht quy hoach  Cãng hang không Quáng Trj (theo Quy& djnh s 
I 88/QD-BGTVT ngày 26/0 1/2021 cüa B Giao thông 4n tãi phê duyt cãng 
hang không Quãng Trj) vào Quy hoach  chung KKT Quáng TrI phr hqp vOl djnh 
huOng phát trién kinh tê - xâ hii tai  dja phucing. 

- Vj tn, quy mO ccia mt s tric dirng trong d an quy hoach chung chua 
phü hp vOi dja hInh ya hin trang dan cir trong khu v'rc, dan den chi phi den 

bü, giâi phóng mat bang qua IOn, nêu thijc hin theo quy hoach dn den can 

nguôn kinh phi dâu Ui IOn, thai gian thrc hin kéo dài. 

- D dam bâo rnic tiêu phát trin trO thành khu kinh t tng hqp, cia ngành, 
Khu kinh té DOng Narn Quàng Trj can phái diCu chinh djnh hithng quy hoach scr 
ding dAt qua dO to diêu kin thuin lqi cho sr phát tniên không gian khu kinh tê, 

'4 
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to dng 1rc phát triên kinh t& thu h& dâu tu. 

- Trong qua trmnh trin khai thrc hin quy hoch nông thôn mâi tai  các xà 
và mt so dt,r an tti Khu kinh té Dông Narn Quãng Trj phát sinh nhiêu khó khän 
vuâng mac. Nêu tiêp tic thrc hin theo djnh htràng ccia do an Quy hoch chung 
duqc duyt sê can nguôn kinh phi Ion, không ph hcip vOl diêu kitn kinh tê hin 
nay cüa tinh Va dja phisang. 

2. Co s& pliáp Ly vic diu chinh Quy hoich chung KKT Quãng Trj 

D an Quy ho?ch chung xãy dmg Khu kinh t Dông Narn Quãng Trj, tinh 
Quãng TrI dn närn 2035, tn1 nhin dn närn 2050 dtrcic ThU tixOng Chinh phU 
phê duyt ti Quyêt djnh so 1936/QD-TTg ngày 1 1 /1 0/2016. 

Vic diu chinh Quy 1ioch chung KKT Quãng Trj phü hqp vOi diem a, c 
vâ d Khoán 2 Diêu 35 Lut Xây dirng näm 2014; Khoán 10 Diu 28 L4t so 
35/2018/QFL14 sra dOi, bô sung Diêu 35 ye Can cO diCu chinh quy hoch xây 
dung tai  Lut Quy hoich Xây cLirng nàm 2014. 

' •h . a pa 3. V kien cua B9 Xay diyng: 

Can cr khoãn 10 Diu 28 Lut s 35/2018/QH14 sia di, b sung Diu 
35 v Can cr diu chinh quy hoch xây drng ti Lut Quy hoeh Xây drng narn 
20 14; can cr Nghj quyCt sO 75 1/2019/UBTVQH14 cUa U)' ban Thtthng viii Quc 
hi và Báo cáo râ soát Quy hoach  chung KKT Quà'ng Trj kern theo T& trinh sO 
214/TTr-UBND ngây 23/11/2021 ccia Oy ban ithân dan tinh Quàng Trj, vic 
diu chinh Quy hoch chung xây dirng Khu kinh té Dông Narn Quáng Trj, tinh 
Quãng Trj den nám 2035, tm nhIn dn näm 2050 là cAn thit. B Xây drng 
kiên nghj Thu tithng Chinh phU xem xét chAp thun chci truang diéu chlnh Quy 
hoch chung xây drng Khu kinh tê Dông Nam Quàng Trj theo quy djnh pháp 
1ut xây drng và pháp 1ut khác có lien quan. 

Trên day là kin ca B Xây dtrng v chü trirong diu chinh Quy hoich 
chung xây dtjng Khu kinli t Dông Nani Quãng Tij, kInh báo cáo ThU tuOng Chinh 
phU xem xét quy& djnh./. 

Noi nit in: 1L_. 
- Nhutrên; 
- Vün phông Chinhphi; 
- UBND tinh Quâng 1'rj; 

Liru: VT, Vu QI-IKT nqd 
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Nguyn Thank Ngbj 
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