
UBND TỈNH NAM ĐỊNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /STNMT-QHKH 
 V/v tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư Xây dựng khu dân cư tập 
trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực 

              Nam Định, ngày        tháng 8 năm 2020 

 
 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 1163/SKH&ĐT-

ĐTTĐGSĐT ngày 17/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến 

thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng khu dân cư tập trung xã 

Nam Hồng, huyện Nam Trực và hồ sơ kèm theo. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng đã được UBND 

tỉnh đồng ý giao UBND huyện Nam Trực lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại 

Thông báo số 117/TB-UBND ngày 27/7/2020. 

Về nhu cầu sử dụng đất: Dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

huyện Nam Trực đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 815/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2020,  với diện tích 2,0 ha sử dụng từ các loại đất: đất trồng cây hàng 

năm khác 1,89 ha; đất giao thông 0,06 ha; đất thủy lợi 0,05 ha. 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhất trí với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. Tuy nhiên, đề nghị 

chủ đầu tư thực hiện các nội dung như sau: 

- Theo nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, khu dân cư tập trung xã 

Nam Hồng có tổng diện tích 1,99 ha, hiện trạng chủ yếu là đất trồng lúa (không 

đồng bộ với loại đất theo kế hoạch được duyệt) và đất giao thông, thủy lợi nội 

đồng. Do đó, đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn rà soát lại các loại đất sử dụng cho 

dự án phải đảm bảo tính đồng bộ với loại đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt. 

- Về môi trường: Dự án “xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, 

huyện Nam Trực” của UBND huyện Nam Trực có diện tích là 1,99 ha, quy 

mô dân số khoảng 300 người.  

Theo tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt TCXDVN 33:2006 cấp nước - mạng 

lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, khi khu dân cư đi vào hoạt 

động lượng nước cần cung cấp là 120 lit/người/ngày. Tổng lượng nước sử dụng 

của dự án khoảng 36 m3/ngày. Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ 

về thoát nước và xử lý nước thải thì lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng 

nước cấp. Như vậy lượng nước thải phát sinh của dự án khoảng 36 m3/ngày. 



 Căn cứ theo cột 5 mục 3 phụ lục II và Khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP thì dự án thuộc đối tượng lập kế hoạch BVMT trình UBND 

huyện Nam Trực xác nhận. 

- Về biện pháp quản lý, xử lý chất thải: Đối với báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án, đề nghị chủ dự án: 

+ Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa tách riêng với hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải. 

+ Phải thiết kế hệ thống xử lý nước thải có công suất đảm bảo xử lý toàn 

bộ nước thải sinh hoạt của khu dân cư đạt QCVN 14:2008/BTNMT (quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt) trước khi thải ra môi trường. Bổ sung 

quy trình, công nghệ xử lý, thông số kỹ thuật của các hạng mục của hệ thống xử 

lý nước thải. Bố trí hố ga sau hệ thống xử lý nước thải để lấy mẫu quan trắc 

nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Sở Kế hoạch 

và Đầu tư nghiên cứu tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QHKH. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Phan Văn Phong 
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