
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 
 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND                Nghĩa Hưng, ngày        tháng    năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung  

xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (tỷ lệ 1/500). 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HƯNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 

47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức chính 

phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính Phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ QCXDVN 01: 2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy 

hoạch xây dựng; 

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 về Quy hoạch xây dựng 

nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 về Quy định về hồ sơ 

của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch 

xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Thông báo số 176/TB-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng khu dân cư tập 

trung xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng; 

Căn cứ Nghị Quyết số 91/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân 

cư tập trung xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng; 

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND huyện 

Nghĩa Hưng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung xã Phúc 

Thắng, huyện Nghĩa Hưng (tỷ lệ 1/500); 

Căn cứ Văn bản số 1352/SGTVT-QLKC ngày 30/6/2022 của Sở Giao thông 

vận tải về việc chấp thuận đấu nối vào tỉnh lộ 490C tại Km48+30 (T); 
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Căn cứ Văn bản số 515/UBND-VP5 ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc 

chấp thuận vị trí đấu nối giao thông của dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã 

Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng vào TL 490C; 

Căn cứ Văn bản số 1440/SXD-QH ngày 26/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh 

Nam Định về việc tham gia ý kiến đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

KDC tập trung Thiên Bình xã Nghĩa Bình và KDC tập trung xã Phúc Thắng, 

huyện Nghĩa Hưng; 

Theo đề nghị tại tờ trình số số 22/TTr-BQLDA ngày 28/7/2022 của Ban 

QLDA đầu tư xây dựng huyện về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng 

(tỷ lệ 1/500); 

Theo Báo cáo kết quả thẩm định số 305/KTHT ngày 07/9/2022 của Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng về việc thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân 

cư tập trung xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng (tỷ lệ 1/500). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung 

xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng (tỷ lệ 1/500) với những nội dung sau: 

1. Tên đồ án và địa điểm: 

- Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung xã Phúc 

Thắng, huyện Nghĩa Hưng (tỷ lệ 1/500). 

- Địa điểm quy hoạch: Xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng.  

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Nghĩa Hưng. 

3. Đơn vị lập đồ án: Công ty CPTV và xây dựng Xuân Hùng. 

4. Lý do và nội dung điều chỉnh quy hoạch: 

4.1. Lý do : 

- Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung xã Phúc Thắng, 

huyện Nghĩa Hưng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 

29/3/2022 của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 khu dân cư tập trung xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng.  

- Điều chỉnh vị trí đấu nối, bổ sung các làn đường tăng, giảm tốc nhằm đảm 

bảo an toàn và phù hợp với các quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Nam Định. 

4.2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch 

4.2.1. Điều chỉnh từ 02 vị trí đấu nối (đường N1, N2) xuống 01 vị trí khu 

dân cư với Tỉnh lộ 490C tại điểm phía Bắc (đường N1) của khu dân cư. 

4.2.2. Bố trí làn đường tăng, giảm tốc có bề rộng Bmặt= 3,5m và xây mới 

kè chịu lực trong phạm vi đấu nối. 

4.2.3. Điều chỉnh mặt cắt đường D7 từ (5+9+5)m thành (5+9+4)m. 

4.2.4. Đặc điểm hiện trạng khu vực điều chỉnh quy hoạch 

Hiện trạng về sử dụng đất: Trong ranh giới quy hoạch không có các công 

trình xây dựng. Toàn bộ diện tích đất là đất nông nghiệp thuận lợi cho việc thu 

hồi, giải phóng mặt bằng và thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật. 
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BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

TT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất canh tác nông nghiệp 79.460,1 80,26 

2 Đất mặt nước 8.056,9 8,14 

3 Đất giao thông 11.483,0 11,60 

Tổng cộng 99.000 100 

4.2.5. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: 

- Dự kiến khu dân cư đáp ứng cho khoảng 1300 người, dự kiến đất ở là 

26,74m2/người (theo tiêu chuẩn đất ở dân cư nông thôn ≥ 25m2/người). Do đó đất 

ở quy hoạch là 34.769,4m2. 

- Đất ở gồm có hai loại là đất ở biệt thự và đất ở liên kế với diện tích 

34.769,4m2. Đất ở biệt thự: 25 lô, đất ở liên kế: 265 lô. Do đó tổng số lô đất ở quy 

hoạch khoảng 290 lô. 

- Đất giao thông: Quy hoạch các trục đường dọc và ngang khu đất kết nối 

khu quy hoạch với các vùng phụ cận với tổng diện tích là 49.553,9m2. 

- Đất cây xanh được dự kiến quy hoạch chủ yếu ở trung tâm khu đất với 

diện tích là 9.119,2m2. 

- Đất công cộng (nhà văn hóa) được dự kiến quy hoạch phía Tây Nam khu 

đất với diện tích là 847,5m2. 

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật: gồm toàn bộ hệ thống cống thoát nước 

thải sinh hoạt nằm phía sau các lô đất ở. Tổng diện tích là 4.710m2. 

BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Số 

lô 

Số 

tầng 

Mật độ 

XD tối 

đa (%) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất ở  34.769,4    35,12 

1.1 Đất ở liên kế CL 27.297,6 265    

 Đất ở liên kế 01 CL-01 3.100,0 30 1-5 90  

 Đất ở liên kế 02 CL-02 3.100,0 30 1-5 90  

 Đất ở liên kế 03 CL-03 4.328,0 44 1-5 94  

 Đất ở liên kế 04 CL-04 4.328,0 44 1-5 94  

 Đất ở liên kế 05 CL-05 1.860,0 18 1-5 89,4  

 Đất ở liên kế 06 CL-06 3.573,6 33 1-5 90  

 Đất ở liên kế 07 CL-07 7.008,0 66 1-5 90  

1.2 Đất ở biệt thự BT 7.471,8 25    

 Đất ở biệt thự 01 BT-01 4.347,8 14 1-4 60  

 Đất ở biệt thự 02 BT-02 1.240,0 4 1-4 60  
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 Đất ở biệt thự 03 BT-03 1.240,0 4 1-4 60  

 Đất ở biệt thự 04 BT-04 644,0 3 1-4 69,1  

2 Đất hạ tầng kỹ thuật  4.710    4,76 

3 Đất cây xanh  9.119,2    9,21 

4 Đất công cộng (NVH)  847,5    0,86 

5 Đất giao thông  49.553,9    50,05 

 Tổng  99.000 290   100 

4.2.6. Điều chỉnh quy hoạch giao thông: 

- Mạng lưới giao thông của khu dân cư được thiết kế theo dạng ô bàn cờ với 

các trục đường song song và vuông góc với đường trục nhau. 

- Cao độ thiết kế tim các tuyến đường: +1,50m. 

BẢNG THỐNG KÊ HỆ THỐNG GIAO THÔNG 

STT 
Tên 

đường 

Chiều dài  

(m) 
Mặt cắt 

Hè + Mặt 

 đường + Hè (m) 
Ghi chú 

1 Đường D1 158 1’-1’ 5+9+5+kè  

2 Đường D2 200 2’-2’ 5+9+5  

3 Đường D3 200 2-2, 2’-2’ 5+9+5  

4 Đường D4 200 2’-2’ 5+9+5  

5 Đường D5 134 2-2 5+9+5  

6 Đường D6 134 2-2 5+9+5  

7 Đường D7 209 4-4 5+9+4+kè  

8 Đường N1 424 3-3 5+12+5  

9 Đường N2 420 2-2, 2’-2’ 5+9+5  

10 Đường N3 388 1-1 5+9+5+kè  

* Các nội dung còn lại theo Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 

của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

khu dân cư tập trung xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng. 

5. Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch: 

Việc quản lý thực hiện điều chỉnh quy hoạch được quy định cụ thể trong 

"Quy định quản lý điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung xã Phúc 

Thắng, huyện Nghĩa Hưng" kèm theo đồ án này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện, Ban QLDA đầu tư xây dựng, UBND xã Phúc Thắng và các 

phòng, ban liên quan, tổ chức công khai cho nhân dân được biết, triển khai thực 

hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

- UBND xã Phúc Thắng trực tiếp quản lý và thực hiện quy hoạch. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan:  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện, UBND xã Phúc Thắng và các cơ quan có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

          Ngô Hoài Nam 
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