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NHIỆM VỤ 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH 

ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (TỶ LỆ 1/25.000) 

I. Phần mở đầu 

1.1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch 

- Xuân Trường là huyện nằm ở phía Đông Nam tỉnh Nam Định, diện tích tự 

nhiên là 116,09 km2, có 20 đơn vị hành chính trực thuộc (01 thị trấn và 19 xã); dân 

số năm 2015 là 167.015 người, dân số khu vực thành thị chiếm 4,78%, mật độ dân 

số bình quân 1.439 người/km2. Vị trí địa lý khá thuận lợi, có hệ thống giao thông 

đường bộ, đường thủy phát triển kết nối với thành phố Nam Định và các huyện 

trong tỉnh là điều kiện quan trọng để Xuân Trường phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh quốc phòng. 

Xuân Trường có 03 trục giao thông huyết mạch (QL21, TL489, TL489C) 
kết nối với các huyện và thành phố Nam Định. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 
UBND huyện Xuân Trường đã triển khai lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện 
Xuân Trường. Đồ án “Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam 
Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 01/8/2017.  

Theo Luật Quy hoạch và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có 
liên quan đến Quy hoạch thì đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường 
chưa đến thời hạn rà soát định kỳ (theo Luật quy định, định kỳ rà soát đối với quy 
hoạch xây dựng vùng huyện là 10 năm), tuy nhiên trong giai đoạn 2017-2020, một 
số định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành 
có sự điều chỉnh, đặc biệt là khu vực các dự án trọng điểm quốc gia và cấp tỉnh, cụ 
thể là việc thay đổi hướng tuyến của đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - 
Quảng Ninh, nâng cấp huyện lộ 50 thành TL488, đồng thời việc xây dựng hoàn 
thành tuyến TL489C và tuyến nhánh (hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 
12/2018) đã làm thay đổi một số định hướng phát triển chung của huyện Xuân 
Trường. Trên cơ sở các trục giao thông trọng điểm này, cần phải nghiên cứu, đưa 
ra các định hướng khai thác , phát triển các khu vực xung quanh nhằm khai thác 
lợi thế từ các trục giao thông mang lại, tạo tính liên thông trong phát triển kinh tế - 
xã hội liên vùng. 

Để đảm bảo cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, định hướng phát 
triển kinh tế - xã hội của quốc gia và của tỉnh Nam Định, nhận diện và đánh giá 
tổng thể nhằm tìm ra những động lực phát triển trong bối cảnh mới và những vấn 
đề tồn tại, bất cập trong quá trình quản lý, thu hút đầu tư xây dựng trên địa bàn 
huyện theo các đồ án quy hoạch thì việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng 
huyện Xuân Trường là hết sức cần thiết và cấp bách. 
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1.2. Các cơ sở lập quy hoạch 

1.2.1. Căn cứ pháp lý 

a. Các văn bản Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư. 

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

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc hội; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội; 

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô 
thị ; 

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn đơn 
vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 7/04/2010 về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý 
không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định 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 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

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

b. Các văn bản của tỉnh Nam Định  

- Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định 
về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 
2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2025; 

- Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định 
phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và muối tỉnh Nam 
Định giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh Nam Định 
v/v phê duyệt hệ thống thuỷ lợi Nam Ninh, Xuân Trường, Xuân Thuỷ, Bắc Nam 
Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định; 
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- Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt 
Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 
đến năm 2025; 

- Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 
tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Nam 
Định phê duyệt Quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; 

- 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 1474/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau 
các trạm biến áp 110kVA thuộc dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam 
Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035”; 

- Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Nam 
Định phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định 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 các cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

- Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về việc 
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Nam Định đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030; 

- 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, tỉnh Nam 
Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam 
Định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nam Định đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân 
Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5.000). 

1.2.2. Các tài liệu, số liệu, bản đồ: 

- Hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050; 
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- Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Xuân Trường 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Các quy hoạch chuyên ngành: quy hoạch hệ thống giao thông vận tải, quy 
hoạch phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và muối, quy hoạch phát triển công nghiệp, 
quy hoạch phát triển thương mại, quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-
2025 có xét đến năm 2035, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ….. 
của tỉnh có liên quan. 

- Các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị trấn; 

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng thủy văn, 
địa chất công trình, hiện trạng kinh tế - xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật... 
và các tài liệu khác có liên quan; 

- Các dự án có liên quan. 

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/5.000 tại khu vực. 

1.3. Phạm vi, quy mô lập điều chỉnh quy hoạch 

- Quy hoạch vùng huyện Xuân Trường: có diện tích 116,09 km2. 

- Dân số hiện trạng 2019: 149.519 người 

- Dân số dự kiến đến năm 2030: 209.000 người 

- Huyện Xuân Trường có vị trí địa lý và giới hạn như sau:  

 + Phía Bắc giáp sông Hồng, bên kia là tỉnh Thái Bình; 

 + Phía Nam giáp huyện Hải Hậu và huyện Giao Thuỷ; 

 + Phía Tây giáp sông Ninh Cơ, bên kia là huyện Trực Ninh; 

 + Phía Đông giáp huyện Giao Thủy và tỉnh Thái Bình.   

- Huyện Xuân Trường hiện có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 1 Thị Trấn là 

TT. Xuân Trường và 19 xã là Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hồng, Xuân Thủy, 

Xuân Bắc, Xuân Tân, Xuân Đài, Xuân Phong, Xuân Trung, Xuân Thành, Xuân 

Hòa, Xuân Vinh, Xuân Châu, Xuân Ninh, Xuân Thượng, Xuân Ngọc, Xuân Phú, 

Thọ Nghiệp, Xuân Phương. 

1.4. Quan điểm phát triển 

- Tuân thủ các định hướng lớn trong đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Nam Định; 

Các đồ án đã phê duyệt trên địa bàn Huyện và vùng phụ cận.  

- Phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn toàn Huyện phù 

hợp với sự phân bố các vùng kinh tế và phù hợp với khả năng phát triển hạ tầng xã 

hội trong vùng. 

- Phát triển công nghiệp - TTCN dựa vào nguồn lực của Xuân Trường. 
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- Khớp nối các dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn Huyện. 

1.5. Mục tiêu 

- Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Xuân Trường là cơ sở để 

huyện tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của Huyện về, phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng 

thu cho ngân sách, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Huyện. 

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định, 

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định, điều chỉnh quy hoạch vùng huyện 

Xuân Trường cho phù hợp với thực tế phát triển và các kế hoạch phát triển của 

huyện Xuân Trường đến năm 2030. 

- Làm cơ sở để triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu, 

cụm công nghiệp, khu đô thị, các khu du lịch, các điểm dân cư nông thôn… trên 

địa bàn Huyện, đồng thời là tiền đề lập các dự án để phát triển kinh tế xã hội, phát 

triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Huyện. Là căn cứ pháp lý để quản lý 

và triển khai thực hiện việc xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt. 

1.6. Tính chất 

- Là một trong những trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội – kinh tế của tỉnh 

Nam Định; 

- Là vùng phát triển đa ngành, lấy công nghiệp và dịch vụ thương mại là hướng 

phát triển ưu tiên; 

- Là đầu mối giao thông quan trọng phía Đông Nam của tỉnh Nam Định kết nối 

với các vùng lân cận. 

1.7. Khái quát hiện trạng    

a, Khí hậu, thủy văn 

Xuân Trường mang đầy đủ những đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng 
sông Hồng, là khu vực nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có 4 mùa rõ rệt 
(xuân, hạ, thu, đông). Nhiệt độ trung bình năm 23 – 240C. Lượng mưa trung bình 
cả năm từ 1.700 – 1.800 mm. 

Huyện Xuân Trường được bao bọc bởi 03 con sông lớn: Sông Hồng, Sông 
Ninh cơ và sông Sò, chế độ thủy văn chịu ảnh hưởng của thủy triều là chính. Hiện 
tại sông Hồng, sông Ninh Cơ, sông Sò là nguồn cung cấp nước chính lấy qua các 
cống dưới đê chảy vào hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp và dân sinh trên địa bàn toàn huyện. 

b, Địa hình, thổ nhưỡng 
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 Địa hình đồng bằng, khá bằng phẳng, thấp dần về giữa huyện, thấp nhất là 

tại các xã: Xuân Ngọc, Xuân Thủy và một phần xã Xuân Bắc, Xuân Phong. 

Các loại đất tạo nên thổ nhưỡng huyện Xuân Trường bao gồm: Đất phù sa 
Đất đai Xuân Trường có nguồn gốc từ đất phù sa của lưu vực sông Hồng. Nhóm đất 
có diện tích lớn nhất là nhóm đất phù sa trẻ 94% (Fluvisols), tiếp đến là nhóm đất 
phèn 4%, đất cát 1%, đất mặn 1%.  

c, Hiện trạng sử dụng đất 

Năm 2019 huyện Xuân Trường có diện tích tự nhiên 11.609ha, mật độ dân 

số đạt 1288 người/km2.  

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất  

STT Thành phần SDĐ Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Đất nông nghiệp 7.530,27 64,86 
a Đất sản xuất nông nghiệp 6.763,71 58,26 
- Đất trồng cây hàng năm 6.111,20 52,64 
+ Đất trồng lúa 5.695,04 49,06 
+ Đất trồng cây hàng năm khác 416,16 3,58 
- Đất trồng cây lâu năm 652,51 5,62 

b Đất nuôi trồng thủy sản 736,80 6,35 
c Đất nông nghiệp khác 29,76 0,25 
2 Đất phi nông nghiệp 4.048,09 34,87 
a Đất ở 998,13 8,60 
- Đất ở đô thị 47,31 0,41 
- Đất ở nông thôn 950,82 8,19 

b Đất chuyên dùng 2.184,79 18,82 
- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 101,14 0,87 
- Đất quốc phòng, an ninh 2,02 0,02 
- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 263,40 2,27 
- Đất có mục đích công cộng 1.818,23 15,66 

c Đất tôn giáo, tín ngưỡng 109,95 0,95 
d Đất nghĩa trang, nghĩa địa 182,50 1,57 
e Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 563,01 4,85 
f Đất phi nông nghiệp khác 9,71 0,08 
3 Đất chưa sử dụng 31,08 0,27 
 Tổng 11.609,44 100,00 

 Nguồn: Niên giám thống kê huyện năm 2019 

Theo số liệu thống kê đất đai thì tổng diện tích kiểm kê đất đai huyện Xuân 
Trường là 11.609,44 ha. Trong đó: 

+ Đất sản xuất nông nghiệp chiếm 58,26% tổng diện tích đất tự nhiên tương 
đương 6.763,71ha.  

+ Đất phi nông nghiệp chiếm 34,87% tổng diện tích đất tự nhiên tương 
đương 4.048,09 ha. 
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+ Đất chưa sử dụng chiếm 0,27% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 
31,08 ha. 

d, Hiện trạng giao thông 

Có Quốc lộ 21, TL 489,  TL 489C... chạy qua địa bàn huyện kết nối với các 

vùng lân cận. 

e, Dân số và lao động 

Dân số của huyện năm 2019 có 149.519 người. Trong đó, dân số nông thôn 

là 140.970 người, chiếm 94,28% dân số toàn huyện, dân số thành thị là 8.549 

người, chiếm 5,72% dân số toàn huyện.  

 Số lao động chiếm tỷ lệ 58%, cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông, lâm, 

thủy sản chiếm tỷ trọng cao: 71,3%, lao động trong các ngành công nghiệp - xây 

dựng: 13,45%, trong lĩnh vực dịch vụ chiếm: 15,25%. 

1.8. Đánh giá tiềm năng và lợi thế   

- Xuân Trường có vị trí địa lý khá thuận lợi cho phát triển kinh tế. Nằm trong 

vùng ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng Bắc Bộ, giáp với huyện Giao Thủy, Hải 

Hậu với kinh tế biển phát triển bổ trợ cho sự phát triển của huyện Xuân Trường, là 

huyện có hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy thuận tiện tạo điều kiện mở 

rộng giao lưu kinh tế với các huyện và các tỉnh lân cận. 

- Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là lúa 

đặc sản và trồng cây công nghiệp ngắn ngày. 

- Là một trong những huyện có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung 

nâng cấp có trọng điểm, nhất là hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống điện, hệ 

thống thông tin liên lạc, giáo dục, ...được đầu tư, nâng cấp hiện đại, tạo tiền đề vững 

chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

- Có nguồn nhân lực dồi dào, người dân có truyền thống yêu nước cách 

mạng, có truyền thống hiếu học, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cần cù 

trong lao động, dám nghĩ dám làm. 

-  Phát huy lợi thế về nền tảng sản xuất công nghiệp để phát triển kinh tế - xã 

hội huyện Xuân Trường theo hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

là chủ lực, nhất là ngành cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, xử lý chất thải, cơ 

khí đóng tàu. Khai thác tiềm năng đất đai và kinh nghiệm trong thâm canh để phát 

triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến. Huyện 

có lợi thế về phát triển công nghiệp, nhiều cụm công nghiệp làng nghề hoạt động 

có hiệu quả, nhiều công ty lớn, tạo được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, 

có đầu ra và thị trường tiêu thụ ổn định.  
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- Huyện có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh với các khu di tích 

nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Trường Chinh, chùa Keo Hành Thiện, Tòa Giám 

mục Bùi Chu... và các di sản văn hóa phi vật thể. 

1.9. Các dự báo phát triển vùng 

- Dự báo tăng trưởng kinh tế: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 

bình hàng năm thời kỳ 2016 – 2020 là 12%/năm và thời kỳ 2021 – 2030 là 12-

13,0%/năm. Cơ cấu kinh tế các ngành nông, lâm, thuỷ sản – công nghiệp và xây 

dựng – dịch vụ đến năm 2030 tương ứng là 10% - 65% - 25%; giá trị sản xuất bình 

quân đầu người đạt khoảng 44 triệu đồng. 

- Dự báo đất đai: 

Loại đất Diện tích  Tỷ lệ 
Tổng diện tích tự nhiên 11.609,44 100 
Đất nông nghiệp 7.530,27 64,86 
Đất phi nông nghiệp 4.048,09 34,87 
Đất chưa sử dụng 31,08 0,27 

(Nguồn: Theo niên giám thống kê huyện Xuân Trường) 

Trong đó, diện tích đất nông nghiệp đến năm 2019 là 7.530,27ha, dự báo 

đến năm 2030 khoảng 7.200ha. 

Dự báo đất xây đô thị nông thôn huyện Xuân Trường đến năm 2030, cụ thể 

như sau: 

+ Đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng: 6.328 ha. 
+ Đất đô thị khoảng 3.028ha. Trong đó, đất dân dụng khoảng 467 ha, chỉ 

tiêu khoảng 90 m2/người. 
+ Đất nông thôn khoảng 3.300 ha. 

- Dự báo phát triển dân số, lao động: 

Dân số theo niên gián thống kê 2019 là 149.519 người, trong đó có 72.204 nam 

chiếm tỷ lệ 48,29% và 77.315 nữ chiếm tỷ lệ 51,71%. Tỷ lệ tăng tự nhiên bình 

quân là 1,50% và tỷ lệ tăng cơ học do chuyển vùng là không đáng kể. Dự kiến dân 

số huyện Xuân Trường đến năm 2030 là 209.000 người. 

Dân số lao động năm 2019 chiếm tỷ lệ 58% và đến năm 2030 khoảng 60%, tầm 

nhìn năm 2050 dự kiến nguồn lao động chiếm tỷ lệ 62% dân số. 

- Dự báo tỷ lệ đô thị hóa: đến năm 2030 là 40% 
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II. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Phân tích, đánh giá hiện trạng 

Phân tích đánh giá những lợi thế và thách thức của điều kiện tự nhiên và thực 

trạng 

- Phân tích lợi thế về vị trí của huyện Xuân Trường, lợi thế khi nằm trên các 

trục giao thông quan trọng của tỉnh Nam Định (QL 21, TL 489,  TL 489C... )  

- Phân tích, đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên Huyện Xuân Trường; địa 

hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng và các điều kiện tự nhiên khác. Xác định khả 

năng khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

- Phân tích, đánh giá về hiện trạng sử dụng đất đai; thực trạng xây dựng; kiến 

trúc cảnh quan, đặc trưng về bản sắc địa phương. Đánh giá về cơ cấu sử dụng đất 

và hiệu quả sử dụng đất đai trên địa bàn Huyện. Nhận xét tình hình quản lý đất đai, 

các vấn đề về sử dụng đất đang tồn tại cần giải quyết. 

- Thực trạng tăng trưởng, cơ cấu ngành kinh tế; thực trạng tăng trưởng kinh 

tế, thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

- Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội; thực trạng phát triển Du lịch - Thương 

mại - Dịch vụ, thực trạng phát triển ngành Nông - Lâm nghiệp, thực trạng phát 

triển Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Các thế mạnh, tiềm năng và hạn chế 

trong phát triển kinh tế. 

- Phân tích và đánh giá hiện trạng hạ tầng xã hội. 

- Phân tích các đặc điểm về sự phân bố cư dân, đô thị, nông thôn: thống kê 

quy mô dân số trong những năm gần đây, xác định tỷ lệ tăng dân số bình quân, 

quy mô, phân loại, phân cấp đô thị, tỷ lệ dân đô thị, sự phân bố các đô thị trong 

vùng tỉnh... nghiên cứu các đặc điểm, vai trò của lực lượng lao dộng, số lượng dân 

tộc, đặc điểm, lối sống, phong tục tập quán của từng dân tộc. 

- Phân tích và đánh giá mạng lưới các điểm du lịch, khu du lịch. Đánh giá và 

phân tích hiệu quả các tuyến du lịch và nhu cầu của khách du lịch hiện nay cùng 

các dự án du lịch đang được đầu tư triển khai. 

- Phân tích các yếu tố văn hóa xã hội. 

- Đánh giá về các dự án có liên quan: các dự án đang triển khai và chuẩn bị 

triển khai; đánh giá việc thực hiện các quy hoạch đang có hiệu lực trên địa bàn 

Huyện. 

Phân tích hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 

- Hiện trạng giao thông: Phân tích và đánh giá hiện trạng, tiềm năng hệ thống 
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giao thông đối ngoại, giao thông trong Huyện (hệ thống đường bộ, đường thủy).  

- Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật: Phân tích, đánh giá hiện trạng các nền địa hình 

khác nhau; hiện trạng thoát nước mặt tại các khu vực. 

- Hiện trạng cấp nước: Phân tích hiện trạng cấp nước 

- Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn: Phân tích và đánh giá hiện 

trạng thoát nước thải; hiện trạng nghĩa trang; hiện trạng thu gom và xử lý chất thải 

rắn. 

- Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc: Đánh giá và phân tích hiện trạng hệ 

thống cấp điện; Hệ thống thông tin liên lạc trên toàn Huyện.  

- Hiện trạng môi trường.  

2.2. Đề xuất điều chỉnh phân vùng phát triển 

- Xác lập, điều chỉnh các phân vùng phát triển không gian, theo hướng vừa nối 

kết với tổng thể phát triển chung tỉnh Nam Định, vừa sử dụng hiệu quả các tiềm 

năng của địa bàn, với các phân vùng như: 

+ Điều chỉnh các phân vùng không gian xây dựng tập trung như khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; khu cảng, kho bãi; khu khai thác vật liệu xây dựng; khu 

dịch vụ thương mại; các vùng đô thị phát triển... 

+ Đề xuất cải  tạo chỉnh trang các phân vùng cảnh quan phải bảo tồn, tôn tạo 

gắn dịch vụ du lịch. 

+ Các phân vùng làng nghề cần bảo tồn, phát triển; các vùng làng nghề cần di 

dời vào các khu, cụm công nghiệp. 

+ Các phân vùng phát triển không gian nông lâm nghiệp, các vùng nông thôn 

gắn công nghiệp vừa và nhỏ theo tiêu chí nông thôn mới. 

- Xác định quy mô, tiềm năng và chức năng chính của các phân vùng; những 

nguyên tắc nối kết các phân vùng. 

2.3. Đề xuất định hướng phát triển không gian 

- Xác định mô hình xây dựng hệ thống đô thị và nông thôn phù hợp với định 

hướng phát triển đô thị của tỉnh Nam Định. 

- Đề xuất tổ chức không gian hệ thống đô thị, phân cấp loại đô thị (thị trấn, 

trung tâm cụm xã, trung tâm xã...) lựa chọn hình thái, cấu trúc, tính chất, chức 

năng và quy mô các đô thị. 
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- Rà soát lại hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn xem xét sự hình thành mới 

hoặc nâng cấp các đô thị trong bối cảnh mới về phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, du lịch..., đặc biệt đối với các đô thị có quy hoạch đã được duyệt.  

- Đối với khu dân cư nông thôn: Đề xuất mô hình xây dựng nông thôn mới gắn 

với các vùng sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, các vùng 

tiểu thủ công nghiệp làng nghề. Đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nông thôn 

như giao thông, thủy lợi, cấp nước sạch, cấp điện. 

- Định hướng quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, trong đó có quy hoạch sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ 

lực có thế mạnh và lợi thế phát triển của huyện. 

- Đề xuất định hướng các khu vực sản xuất phi nông nghiệp theo hướng tập 

trung, hệ thống kho bãi, khu vực sản xuất tập trung cấp huyện, liên xã. 

- Định hướng tổ chức hệ thống hạ tầng xã hội (giáo giục, y tế, văn hóa, thể dục 

thể thao, thông tin truyền thông) trên địa bàn huyện; 

- Xác định mục tiêu và các giải pháp, công trình bảo vệ môi trường. 

2.4. Định hướng phát triển giao thông  

- Chiến lược phát triển giao thông quốc gia, tỉnh liên quan trực tiếp đến vùng 

huyện. 

- Phân tích mô hình phát triển và xác định các hành lang giao thông quan trọng. 

- Tổ chức mạng lưới và xác định quy mô các tuyến giao thông: Đường bộ, 

đường sắt, đường thủy.  

- Định hướng giao thông đô thị và nông thôn.  

2.5. Đề xuất định hướng chuẩn bị kỹ thuật 

- Đánh giá tổng hợp đất bao gồm: các loại đất thuận lợi, ít thuận lợi và không 

thuận lợi cho xây dựng. 

- Phương án thoát nước mưa, phân chia lưu vực thoát nước chính, mạng lưới và 

giải pháp khung thoát nước. 

2.6. Đề xuất định hướng cấp nước 

 - Xác định trữ lượng nguồn nước trong vùng. 

- Xác định các trạm xử lý cấp nước và các khu vực được cung cấp nước sạch. 

- Các chỉ tiêu và tiêu chuẩn áp dụng 

- Dự báo tổng hợp các nhu cầu dùng nước (sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, 

nông nghiệp, dịch vụ...) 
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- Các giải pháp cấp nước. 

2.7. Đề xuất định hướng cấp điện 

- Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp điện; 

- Dự báo nhu cầu sử dụng điện; 

- Xác định nguồn điện: Các nhà máy điện, hệ thống lưới điện trung áp trong 

giai đoạn trước mắt và lâu dài. 

2.8. Đề xuất định hướng phát triển thủy lợi 

- Xác định mạng lưới thủy lợi theo quy hoạch của ngành thủy lợi, đáp ứng yêu 

cầu thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2.9. Đề xuất định hướng phát triển thông tin liên lạc 

- Xác định nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng thông tin công nghệ hiện đại. 

- Xây dựng, phát triển hệ thống thông tin liên lạc đi đôi với đảm bảo an ninh, an 

toàn thông tin. 

2.10. Đề xuất định hướng thoát nước thải, xử lý nước thải và vệ sinh môi 

trường  

- Xác định nguồn tiếp nhận nước thải, kênh tiêu thoát nước chính của huyện, 

phân lưu vực thoát nước. 

- Dự báo tổng lượng nước thải, giải pháp thoát và xử lý nước thải trên địa bàn 

huyện. 

- Dự báo tổng lượng chất thải rắn, hệ thống khung xử lý và thu gom chất thải 

rắn. 

- Xác định hệ thống nghĩa trang phát triển lâu dài đến cấp xã. 

2.11. Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư 

- Định hướng các dự án đầu tư trọng điểm đến năm 2030. 

- Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. 

2.12. Đề xuất đánh giá môi trường chiến lược  

- Khoanh vùng bảo vệ, các ngưỡng khai thác, giải pháp bảo vệ các khung tự 

nhiên  của vùng huyện. 

- Dự báo và đề xuất giải pháp đối với các tác động của quá trình xây dựng trên 

địa bàn, đặc biệt đối với vùng cửa sông, hồ; đề xuất xử lý môi trường làng nghề 

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. 
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III. Sản phẩm  

Nội dung đồ án căn cứ theo Luật xây dựng, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, 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. 

3.1. Phần văn bản 

- Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý liên quan;. 

 - Hồ sơ thu nhỏ A3; 

 - Dự thảo Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng; 

 - Dự thảo tờ trình xin phê duyệt; 

  - Dự thảo quyết định phê duyệt  

3.2. Phần bản vẽ: 

TT Thành phần hồ sơ Tỷ lệ 

Hồ sơ bản vẽ 

Hồ sơ 

Màu 

Hồ sơ 

Thu nhỏ 

1 Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng Tỷ lệ thích hợp x A3 

2 Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất 1/25.000 x A3 

3 
Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi 
trường  

1/25.000 x 
A3 

4 
Các sơ đồ định hướng phát triển không gian 
vùng 1/25.000 x A3 

5 
Các sơ đồ định hướng phát triển  hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật 1/25.000 x A3 

6 Các bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược 
Tỷ lệ thích 

hợp 
x A3 

3.3. Khối lượng 

Khối lượng hồ sơ xét duyệt thực hiện theo quy định tại 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. 
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IV. Tổ chức thực hiện 

4.1. Tiến độ thực hiện 

- Thời gian bắt đầu: Sau khi nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt. 

- Thời hạn hoàn thành hồ sơ: trong thời gian 09 tháng. 

4.2. Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan phê duyệt: UBND Tỉnh Nam Định. 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định. 

- Cơ quan trình duyệt: UBND Huyện Xuân Trường. 

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND Huyện Xuân Trường. 

- Cơ quan lập quy hoạch: Đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân theo quy 

định. 

 


