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BÁO CÁO NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH  
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP  

XÃ XUÂN TIẾN, HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

Xuân Trường là một huyện nằm ở phía Đông Nam tỉnh Nam Định thuộc 
vùng đồng bằng Bắc bộ, tập trung nhiều đầu mối giao thông của quốc gia và khu 
vực đi qua. Sự phát triển của hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện tại và trong tương 
lai trong khu vực đã và sẽ tạo nhiều điều kiện cho Huyện phát triển các chương 
trình kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển về lĩnh vực dịch vụ thương mại và 
công nghiệp. 

Nhu cầu đầu tư vào tỉnh Nam Định của các nhà đầu tư hiện nay khá lớn, để 
tận dụng và phát huy được những ưu thế trên nhằm biến những tiềm năng thành 
các thế mạnh thực sự về kinh tế, khai thông cho các nguồn vốn đầu tư, cần có 
một chính sách tổng hợp về quản lý đầu tư và kế hoạch phát triển cho kinh tế. 

Với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp, tỉnh 
Nam Định nói chung, huyện Xuân Trường nói riêng thực hiện các chế độ cải 
cách hành chính, kêu gọi, thu hút đầu tư vào các khu vực, các cụm công nghiệp 
có điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất. 

Hiện nay, nhu cầu đầu tư sản xuất công nghiệp vào địa bàn huyện Xuân 
Trường tăng cao cùng với tốc độ phát triển hạ tầng và thuận lợi về nguồn nhân 
lực tại chỗ, đòi hỏi phải có một quỹ đất công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng 
bộ để đáp ứng nhu cầu trên.  

Cụm công nghiệp Xuân Tiến được hình thành năm 2000 và thực hiện đầu 
tư giai đoạn I giao đất cho 18 đơn vị sản xuất kinh doanh, đến nay đã được lấp 
đầy 100%. Với các doanh nghiệp lớn mạnh như Công ty cổ phần Trường Tiến, 
Công ty cổ phần Thanh Bằng, công ty Tân Tiến… đã thực hiện đầu tư sản xuất 
và phát triển kinh doanh tốt trong Cụm công nghiệp, đóng góp đáng kể cho giá 
trị sản xuất công nghiệp địa phương, thu hút nhiều lao động trong vùng. Hiện 
nay, một số công ty trong và ngoài cụm công nghiệp đang có nhu cầu thuê mặt 
bằng đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh. 

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh Nam Định có Quyết định số 1976/QĐ-UBND 
về việc xây dựng mở rộng cụm công nghiệp Xuân Tiến và giao cho Công ty cổ 
phần thương mại Xuân Hương là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
giai đoạn II (quy mô 9,16ha). Đến nay, công ty cổ phần thương mại Xuân 
Hương đã hoàn thành xong các hạng mục xây dựng hạ tầng và đang thực hiện 
thu hút các doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp. 



 

 2 

Đồ án Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Xuân Tiến, huyện Xuân Trường 
đã được UBND huyện Xuân Trường phê duyệt tại Quyết định số 1374/QĐ-
UBND ngày 16/4/2019 với tổng diện tích cụm công nghiệp là 178.632 m2. Việc 
thực hiện theo đồ án được phê duyệt đã góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh 
của khu vực và là cơ sở để quản lý đất đai, quản lý hạ tầng cụm công nghiệp. 

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, việc khai thác quỹ đất theo 
quy hoạch được duyệt chưa phù hợp, một số quỹ đất trong ranh giới cụm công 
nghiệp chưa phù hợp về chức năng sử dụng đất công nghiệp theo quy chuẩn quy 
hoạch (như đất nghĩa trang, dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp). Vì vậy, ngày 
19/10/2020, UBND tỉnh Nam Định có Văn bản số 681/UBND-VP5 đồng ý cho 
phép UBND huyện Xuân Trường được điều chỉnh ranh giới và diện tích cụm 
công nghiệp Xuân Tiến để phù hợp với việc khai thác hiệu quả các quỹ đất xây 
dựng. Việc lập và điều chỉnh quy hoạch là cần thiết, đảm bảo các loại đất trong 
cụm công nghiệp vẫn đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 
dựng QCVN 01:2021/BXD. 

II. CÁC CĂN CỨ, CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 20/11/2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- 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; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 
ngày 06/5/2015 về quy hoạch xây dựng;   

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, 
phát triển cụm công nghiệp; 

- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính 
phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

- Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương quy 
định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-
CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và 
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 
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- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy 
định 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; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 
Xuân Trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam Định 
về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

- Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc mở rộng cụm công nghiệp Xuân Tiến, huyện Xuân Trường; 

- Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Xuân 
Trường về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Xuân 
Tiến, huyện Xuân Trường. 

- Văn bản số 681/UBND-VP5 ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Nam Định 
về việc điều chỉnh ranh giới và diện tích CCN Xuân Tiến, huyện Xuân Trường; 

- Văn bản số 1277/SXD-QH ngày 30/9/2020 của Sở xây dựng về việc điều 
chỉnh ranh giới và diện tích CCN Xuân Tiến, huyện Xuân Trường. 

- Các tài liệu về quy hoạch cụm công nghiệp đã được phê duyệt.  

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

1. Điều chỉnh ranh giới quy hoạch cụm công nghiệp 

Điều chỉnh ranh giới quy hoạch cụm công nghiệp, đưa diện tích nghĩa trang 
liệt sỹ xã (3.348 m2), nhà thu tiền điện (137 m2) và vị trí quy hoạch đất HTX 
dịch vụ nông nghiệp (790m2) ra khỏi ranh giới cụm công nghiệp Xuân Tiến. 

Tổng diện tích cụm công nghiệp theo Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 
16/4/2019 là 178.632 m2. Tổng diện tích sau khi điều chỉnh là 174.357m2. 

Việc điều chỉnh đưa một số quỹ đất ra khỏi ranh giới cụm công nghiệp làm 
thay đổi tỷ lệ các loại đất trong cụm công nghiệp nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ 
lệ các loại đất của cụm công nghiệp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, cụ thể: 
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BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH 

STT Loại đất Diện tích 
đã được 

phê duyệt 
theo QĐ 

1374  

(m2) 

Diện 
tích điều 

chỉnh 

(m2) 

Tăng (+)/ 
giảm (-) 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I ĐẤT NGHĨA TRANG 3.408 0 -3.408  

 Đất trong khuôn viên 
nghĩa trang liệt sỹ 

3.348 0 -3.348  

 Đường hè phía trước 
nghĩa trang (chuyển thành 
đất giao thông) 

60 0 

 

-60  

II 
ĐẤT CỤM CÔNG 
NGHIỆP 

175.224 174.357 -867  

1 Đất sản xuất công nghiệp 102.527 102.527 0 58,80 

2 Đất hành chính, dịch vụ 13.733 12.943 -790 7,42 

3 Đất cây xanh, mặt nước 17.644 17.644 0 10,12 

4 Đất hạ tầng kỹ thuật 1.592 1.455 -137 0,84 

5 Đất giao thông 39.728 39.788 +60 22,82 

TỔNG CỘNG (I+II) 178.632 174.357 -4.275 100 

 2. Điều chỉnh chỉ giới xây dựng 

Điều chỉnh chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. Việc điều chỉnh 
này để sử dụng hiệu quả quỹ đất, do các thửa đất của CCN được chia lô với diện 
tích nhỏ, nếu để khoảng lùi lớn như hiện nay (3m) sẽ khó khăn trong việc bố trí 
công trình, giảm hiệu quả sử dụng đất. Bên cạnh đó, dự kiến các công trình tiếp 
giáp với mặt đường CCN đều có chiều cao <19m. Việc đảm bảo khoảng lùi của 
công trình đối với từng dự án cụ thể sẽ được xem xét để đảm bảo tuân thủ theo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021. 
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IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỒNG BỘ, 
LIÊN TỤC CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

1. Về mặt kinh tế 

- Việc điều chỉnh đưa đất nghĩa trang liệt sỹ xã, đất xây dựng nhà thu tiền 
điện và đất dịch vụ hợp tác xã ra ngoài phạm vi diện tích đất cụm công nghiệp 
đáp ứng việc phát triển kinh tế và thuận lợi cho công tác quản lý đất đai của địa 
phương. Giải quyết các vấn đề tồn tại, bất cập trong chức năng sử dụng đất tại 
khu vực dự kiến điều chỉnh nhằm mục đích khai thác và sử dụng đất một cách 
hợp lý. 

- Việc điều chỉnh chỉ giới xây dựng đáp ứng thuận lợi cho các doanh nghiệp 
thứ cấp có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất trong cụm công nghiệp, 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất, tăng năng suất lao động sản xuất của 
doanh nghiệp. 

2. Về mặt xã hội 

- Việc điều chỉnh cục bộ cụm công nghiệp là điều chỉnh một phần nhỏ quỹ 
đất dịch vụ, vì vậy ảnh hưởng tới đời sống xã hội người dân là không lớn, ít gây 
xáo trộn về mặt đời sống xã hội tại khu vực. 

3. Tính liên tục, đồng bộ của việc Điều chỉnh quy hoạch với các đồ án 
quy hoạch xây dựng có liên quan tại khu vực: 

- Đề xuất điều chỉnh cục bộ trong cụm công nghiệp vẫn đảm bảo tính đồng 
bộ, liên tục, không gây xung đột về chức năng sử dụng đất so với quy hoạch đã 
phê duyệt do các nội dung điều chỉnh chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thể. Bên cạnh 
đó việc đưa diện tích nghĩa trang ra khỏi ranh giới cụm công nghiệp phù hợp với 
quy định (đất nghĩa trang không có trong chức năng đất cụm công nghiệp), phù 
hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới đang thực hiện của địa phương. 

V. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CÁC VẤN ĐỀ MỚI NẢY SINH 

1. Các tác động, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện điều chỉnh 
quy hoạch 

Bên cạnh những hiệu quả kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh quy hoạch 
mang lại, khi hình thành các dự án điều chỉnh sẽ phát sinh những tác động tiêu 
cực có thể có. Tuy nhiên các tác động tiêu cực này nếu có biện pháp hạn chế 
ngay từ khi bắt đầu hình thành dự án thì các tác động tiêu cực sẽ là không đáng 
kể so với các tác động tích cực của dự án mang lại.  

a. Tác động tiêu cực của việc giảm diện tích đất dịch vụ: 

Tác động của việc điều chỉnh giảm đất dịch vụ trong cụm công nghiệp là 
không đáng kể. 
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b. Tác động của quá trình xây dựng và đưa vào sử dụng công trình tại các dự 
án. 

- Quá trình triển khai thực hiện dự án sau khi được phê duyệt đều gây ra 
những tác động nhất định tới môi trường khu vực như: ô nhiễm không khí, tiếng 
ồn, ô nhiễm môi trường nước, ... trong quá trình thi công xây dựng. 

- Trong quá trình hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp trong cụm công 
nghiệp sẽ phát sinh các tác động tới môi trường khu vực như: phát sinh chất thải 
rắn, nước thải do sinh hoạt, sản xuất công nghiệp ... 

2. Giải pháp giảm thiểu, hạn chế các tác động, vấn đề phát sinh trong 
quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch. 

- Đối với tác động do giảm diện tích đất dịch vụ: Do đây là quỹ đất dịch vụ 
hợp tác xã do xã quản lý sử dụng vì vậy không ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt 
của người dân cũng như sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp trong cụm. 

- Đối với các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới môi trường: Sau khi các nội 
dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch được phê duyệt, quá trình triển khai thực hiện 
cần:  

+ Triển khai lập quy hoạch tổng mặt bằng các dự án đầu tư của các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất. 

+ Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi 
trường của dự án theo quy định; 

+ Thực hiện các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác động tới môi trường 
trong quá trình thi công xây dựng và đưa vào sử dụng các dự án: che chắn bụi, 
sử dụng các biện pháp giảm tiếng ồn, xử lý triệt để chất thải rắn, nước thải phát 
sinh... 

VI. LỘ TRÌNH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

- Chủ đầu tư rà soát, lập báo cáo nội dung và kế hoạch Điều chỉnh Quy 
hoạch chi tiết cụm công nghiệp; 

- UBND xã Xuân Tiến, Công ty cổ phần Xuân Hương tổ chức xin ý kiến 
cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung 
quanh có ảnh hưởng trực tiếp về phương án điều chỉnh. 

- Chủ đầu tư trình phòng kinh tế và hạ tầng huyện Xuân Trường thẩm định; 

- Trình Sở Xây dựng xin ý kiến về nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết; 

- Trình UBND huyện Xuân Trường phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết; 

- Sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Chủ đầu tư công bố 
công khai nội dung Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết; Tổ chức triển khai điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết để làm cơ sở cho thuê đất và đầu tư xây dựng theo quy định. 
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VII. KẾT LUẬN 

Trên đây là Báo cáo nội dung và kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm 
công nghiệp Xuân Tiến, huyện Xuân Trường. Công ty Cổ phần Thương mại 
Xuân Hương kính trình UBND huyện phê duyệt để có cơ sở triển khai các bước 
tiếp theo theo quy định. 


