
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                          

Số:          /QĐ-UBND                        Nam Định, ngày     tháng 5 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân kỳ giai đoạn thực  

hiện cụm công nghiệp Thanh - Côi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

  

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 

31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

UBND tỉnh 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; 

Căn cứ Văn bản số 3289/BCT-CTĐP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

Công Thương về việc thỏa thuận điều chỉnh tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp 

trên địa bàn huyện Ý Yên và Vụ Bản, tỉnh Nam Định; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện 

Vụ Bản; Tờ trình số 308/TTr-SCT ngày 13/5/2019 của Sở Công Thương,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân kỳ giai đoạn thực hiện cụm công 

nghiệp Thanh - Côi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định với nội dung sau: 

1. Điều chỉnh phân kỳ thực hiện quy hoạch t  15ha lên 50ha thực hiện trong 

giai đoạn đến năm 2020  chuyển diện tích 35ha quy hoạch giai đoạn 2021 2025 về 

giai đoạn đến năm 2020). 

2. Điều chuyển diện tích 25ha CCN Thanh - Côi theo quy hoạch tại Quyết 

định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh thuộc địa phận thị tr n  ôi 

phía Bắc Quốc lộ 10 sang địa phận xã Tam Thanh  phía Nam đường sắt). 

3. Các nội dung còn lại thực hiện theo các Quyết định 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. 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể t  ngày ký  

              - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Công 

Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND huyện Vụ Bản và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Bộ Công Thương; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: Vp1, XTĐT, Vp5. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

                   
                     

                     Ngô Gia Tự 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                        QĐ                                                     

Số :       /QĐ-UBND Nam Định, ngày       tháng  7  năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cổ Lễ  

huyện Trực Ninh, tại khu đất thuộc quyền sử dụng của Ngân hàng  

TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Định 
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 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch Đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 2504/2001/QĐUB ngày 12/11/2001 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thị tr n Cổ Lễ 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Văn bản số 240/UBND-VP3 ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc chủ trương cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi 

nhánh Nam Định lập thủ tục c p gi y chứng nhận QSDĐ; 

Xét tờ trình số 46/TTr-UBND, ngày 05/6/2013 của UBND huyện Trực 

Ninh về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đ t và quy hoạch xây dựng thị tr n 

Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; 

Xét tờ trình số 33/TTr-SXD, ngày 14/6/2013 của Sở Xây dựng về việc xin 

điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị tr n Cổ Lễ huyện Trực Ninh, tại khu 

đ t thuộc quyền sử dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi 

nhánh Nam Định, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị tr n Cổ Lễ 

huyện Trực Ninh, tại khu đ t thuộc quyền sử dụng của Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Định với nội dung sau: 

1)  Điều chỉnh quy hoạch khu đ t tại  thửa đ t số 159, 160, 161 tờ bản đồ 

số 4, bản đồ địa chính thị tr n Cổ Lễ, huyện Trực Ninh t  đ t ở, nay chuyển 

thành đ t kinh doanh dịch vụ. 

2)   Diện tích điều chỉnh: 286m
2
. 

3) Các nội dung khác được giữ nguyên theo quyết định số 

2504/2001/QĐUB ngày 12/11/2001 của UBND tỉnh Nam Định. 

 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể t  ngày ký. 

             - Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ 

quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Trực Ninh, 

UBND thị tr n Cổ Lễ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 

Nam Định và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
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- Như điều 2; 

- Lưu: Vp1, Vp5. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                           QĐ                                                     

Số :       /QĐ-UBND                        Nam Định, ngày       tháng  5  năm 2013 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định cư 

bên trong  Quốc lộ 10 tại vị trí khu đất Công ty CP xây dựng đô thị 

phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định 
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 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; 

Căn cứ  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch Đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt  Quy hoạch chi tiết bên trong Quốc lộ 10 qua thành phố Nam 

Định;  

Xét tờ trình số 49/TTr-UBND, ngày 02/5/2013 của UBND thành phố 

Nam Định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đ t Công ty cổ phần xây 

dựng đô thị tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định; 

Xét tờ trình số 25/TTr-SXD, ngày 09/5/2013 của Sở Xây dựng về việc xin 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết bên trong Quốc lộ 10 tại vị trí khu đ t Công ty cổ 

phần xây dựng đô thị phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết bên trong Quốc lộ 10 tại 

vị trí khu đ t Công ty cổ phần xây dựng đô thị, phường Lộc Vượng, thành phố 

Nam Định với nội dung sau: 

 

1) Tên hồ sơ: Quy hoạch chi tiết bên trong Quốc lộ 10 tại vị trí khu đ t 

Công ty cổ phần xây dựng đô thị, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. 

2) Địa điểm: Phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. 

3) Nội dung điều chỉnh: Thửa đ t số 107, tờ bản đồ số 38, phường Lộc 

Vượng, thành phố Nam Định t  chức năng đ t cơ quan, thành chức năng đ t 

dịch vụ thương mại. 

3) Lý do:  i y chứng nhận quyền sử dụng đ t UBND tỉnh c p ngày 

22/5/2006, chứng nhận người sử dụng đ t: Công ty Cổ phần xây dựng công 

trỡnh đô thị. Mục đích sử dụng đ t: Đ t sản xu t kinh doanh phi nông nghiệp. 

4) Các nội dung khác được giữ nguyên theo quyết định số 251/QĐ-

UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Nam Định. 

 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể t  ngày ký. 

             - Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trởng các cơ quan: 

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Nam Định, 

UBND phường Lộc Vượng, Công ty cổ phần xây dựng đô thị và các đơn vị có 

liên quan thi hành Quyết định này./. 
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Nơi nhận:  
- Như điều 2; 

- Lu: Vp1, Vp5. 

 

                        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Văn Tuấn             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                           QĐ                                                     

Số :       /QĐ-UBND                        Nam Định, ngày       tháng      năm 2012 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định cư 

Phục vụ GPMB Quốc lộ 10 giai đoạn II TP Nam Định (khu TĐC Đồng 

Quýt) 
 

 

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/06/2009; 
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Căn cứ  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch Đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 

15/10/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

ngày 12/02/2009; 

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 10/7/2010 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu TĐC phục vụ  PMB Quốc 

lộ 10 giai đoạn 2, thành phố Nam Định; 

  Xét tờ trình số 127/TTr-UBND, ngày 09/8/2012 của UBND thành phố 

Nam Định và tỉnh, tờ trình số 44/TTr-SXD, ngày 22/8/2012 của Sở Xây dựng về 

việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu TĐC phục vụ giải phóng mặt bằng Quốc 

lộ 10 giai đoạn 2, thành phố Nam Định  khu TĐC Đồng Quýt) tại một số vị trí 

không giải phóng được mặt bằng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu TĐC phục vụ giải 

phóng mặt bằng Quốc lộ 10 giai đoạn 2, thành phố Nam Định  khu TĐC Đồng 

Quýt) với nội dung sau: 

 

1) Tên hồ sơ: Quy hoạch chi tiết khu tái định cư phục vụ  PMB Quốc lộ 

10, thành phố Nam Định  khu tái định cư Đồng Quýt). 

2) Địa điểm xây dựng: Phường Văn Miếu, phường Trần Quang Khải, xó 

Lộc An - thành phố Nam Định. 

3) Nội dung điều chỉnh: 

 3.1. Điều chỉnh ranh giới dự án: Điều chỉnh và thu hẹp ranh giới thực hiện 

dự án t  147547.2 m
2
 theo quy hoạch điều chỉnh năm 2010 xuống cũn 145162.4 

m
2 
theo quy hoạch điều chỉnh mới 

 3.2. Điều chỉnh nội dung chi tiết: 

 - Điều chỉnh 33 thửa đ t vói tổng DT 2290.0 m
2
 theo quy hoạch cũ CL10 

thành 31 thửa với tổng DT 2217.0 m
2
 theo quy hoạch mới. 

 - Điều chỉnh 33 thửa đ t vói tổng DT 2290.0 m
2
 theo quy hoạch cũ CL11 

thành 30 thửa vói tổng DT 2135.0 m
2
 theo quy hoạch mới. 

 - Điều chỉnh 65 thửa đ t vói tổng DT 4438,0 m
2
 theo quy hoạch cũ CL17 

thành CL17 mới gồm 40 thửa vói tổng DT 2829.9 m
2
 và CL 29 gồm 16 thửa vói 

tổng DT 1172.0 m
2
 theo quy hoạch mới, phần cũn lại 436.1 m

2 
chuyển thành đ t 

giao thông. 

 - Điều chỉnh và thu hẹp ranh giới dự án lô đ t nhà văn hoá  gần đường s t 

Bắc Nam) với diện tích 535.0 m
2
 thành lô đ t cây xanh CX 11 với diện tích 

326.0m
2 
do không  PMB được.   
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 - Điều chỉnh lô đ t chia lô CL 25 với diện tích 108.4 m
2
 thành lô đ t cây 

xanh CX 10 với diện tích 108.4m
2 

 - Điều chỉnh một phần lô đ t chia lô CL 10, CL 11 và một phần diện tích 

đường N3 thành lô đ t cây xanh CX 01 với diện tích 857.0m
2 

 - Điều chỉnh thu hẹp một phần lô đ t cây xanh CX 05 với diện tích 6314.0 

m
2
 thành CX05 mới với diện tích 6211.5 m

2
, phần cũn lại  102.5 m

2
 chuyển 

thành đ t giao thông 

 - Điều chỉnh một phần diện tích đường N2 thành lô đ t cây xanh CX 08 

với diện tích 357.4m
2 
và CX 09 với diện tích 81.4m

2 

 - Điều chỉnh một phần lô đ t cây xanh CX 02 với diện tích 673.0 m2 

thành nhà văn hoá với diện tích 508.0 m2 cũn lại 165 m2 chuyển vào lụ đ t chợ 

xanh
 

 - Điều chỉnh thu hẹp ranh giới giai đoạn 1 của dự án tại vị trí lô đ t cây 

CX06 và phần đường giao thông tại vị trí đ t nhà ông Tại, ông Đại, ông Hoà … 

do vướng mắc  PMB. 

 - Cỏc cụng trỡnh hạ tầng kỹ thuật cũng được điều chỉnh theo đồng bộ  có 

bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết kèm theo) 

 3.2* Quy hoạch sử dụng đất: 

 - Không thu hồi diện tích đ t của 3 hộ dân tại vị trí đường N3 giao với 

đường D3 

 - Không thu hồi diện tích đ t của 18 hộ dân tại ví trí đường N2 giao với 

đường D8 và D9 

 - Toàn bộ phần diện tích đó thu hồi tại cỏc vị trớ này để làm đường, hè, 

cống thoát nước sẽ được chuyển thành khu cây xanh. 

  chi tiết có bản vẽ kèm theo) 

 + Điều chỉnh diện tích đ t 673 m
2
 đó  PMB thuộc tuyến đường N3 giao 

với tuyến đường D5 t  khu CX thành đ t xây dựng văn hoá diện tích 508 m2   

giáp nhà thờ họ Trần) 

 + Điều chỉnh một phần lô đ t CL10+CL11 theo quy hoạch điều chỉnh 

được duyệt) thuộc tuyến đường D2,D3,D4  t  32 thửa xuống 31 thửa của lô đ t 

CL10 và t  32 thửa xuống 30 thửa của lô đ t CL11) để thi công hoàn chỉnh cống 

thoát nước cho các hộ dân khu xóm Trại .  

 + Điều chỉnh lô đ t CL17 thành 2 lô đ t CL17+CL19 giảm diện tớch chi 

lụ t   4438 m2 xuống cũn 2829 m2 CL17) +1156  CL29) = 3985 m2 để có quỹ 

đ t thực hiện đường D8 kéo dài nối với đoạn N2 đó thi cụng đảm bảo sự liên 

hoàn giao thông trong khu vực 

 + Điều chỉnh diện tích khu vực CX5 sân thể thao) t  diện tích 6314 m2  

(theo quy hoạch điều chỉnh được duyệt) xuống 6211 m2 để có quỹ đ t thực hiện 

kết nối tuyến đường D9 với đoạn tuyến N2 đó thi cụng.  

   + Điều chỉnh một phần lô đ t cây xanh CX 02 với diện tích 673.0 m2 

thành nhà văn hoá với diện tích 508.0 m2 cũn lại 165 m2 chuyển vào lụ đ t chợ 

xanh
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 4. Quy hoạch giao thông: 

 - Trên cơ sở không thu hồi đ t của 3 hộ nằm trên đường N3 và 18 hộ 

tuyến đường N2 : tuyến đường  N3 và đường N2  điều chỉnh như sau: 

 + Điều chỉnh cắt giảm chiều dài tuyến đường N3 d ng tại khu dân cư 

thuộc 3 hộ chưa  PMB đ u nối vuông góc với tuyến đường D4. 

 + Điều chỉnh cắt giảm tuyến đường N2 tại vị trí 18 hộ chưa  PMB để 

đảm bảo giao thông liên hoàn trong khu vực và sẽ kết nối các đoạn của tuyến N2 

đó thi cụng với đường D8 và đường D9  

 * Quy hoạch thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng công cộng (Có bản 

vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết kèm theo). 

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

- Như hồ sơ bản vẽ kèm theo 

          Các nội dung khác được giữ nguyên theo quyết định số 1271/QĐ-UBND 

ngày 01/07/2010 của UBND Tỉnh Nam Định. 

Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét thẩm 

định , trỡnh UBND Tỉnh xem xột quyết định./. 

 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể t  ngày ký. 

             - Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trởng các cơ quan: 

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh,  đơn vị thiết kế, thi công và 

các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như điều 2; 

- Lu: Vp1, Vp5. 

 

                     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Văn Tuấn             
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