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BÁO CÁO TÓM TẮT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

THỜI KỲ 2021-2030 CỦA THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Công tác lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội 

dung quản lý của Nhà nước về đất đai. Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất 

đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất... đã quy định cụ thể vai trò của Nhà nước trong công tác Quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất đai; 

Quy hoạch sử dụng đất đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, làm cơ sở cho việc xây dựng 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố; là một trong các căn cứ để bố trí 

sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, góp phần đưa 

công tác quản lý, sử dụng đất đai đi vào nền nếp, đúng pháp luật; 

 Việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam 

Định nhằm giải quyết các mâu thuẫn về quan hệ đất đai. Căn cứ vào đặc tính 

nguồn tài nguyên đất, mục tiêu dài hạn phát triển kinh tế - xã hội và các điều 

kiện cụ thể của thành phố, điều hoà quan hệ sử dụng đất trong phát triển xây 

dựng, đô thị, giao thông, thuỷ lợi, đất ở nông thôn và phát triển nông nghiệp; đề 

xuất các chỉ tiêu và phân bố sử dụng các loại đất, xác định các chỉ tiêu khống 

chế về đất đai đối với quy hoạch ngành và lĩnh vực của các xã, phường trên 

phạm vi của thành phố Nam Định; 

Như vậy, để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 

của thành phố Nam Định trong giai đoạn 2021-2030 và xa hơn nữa, việc tính 

toán, bố trí phân bổ quỹ đất, kết hợp hài hoà nhu cầu sử dụng đất các ngành một 

cách hợp lý là hết sức quan trọng và cấp bách hiện nay; 
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Với những ý nghĩa đó, được sự chỉ đạo UBND tỉnh Nam Định, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, UBND thành phố Nam Định đã chỉ đạo 

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng ban chức năng, 

UBND các xã, phường tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 của thành phố Nam Định theo quy định. 

I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Khái quát điều kiện tự nhiên 

Thành phố Nam Định nằm ở phía Bắc của tỉnh Nam Định, là trung tâm 

của tiểu vùng phía Nam đồng bằng sông Hồng, có diện tích tự nhiên là 4.641,41 

ha; dân số 236.365 người. Thành phố có QL10 đi qua và kết nối thuận lợi với 

hành lang phát triển ven biển dọc theo vùng Duyên Hải Bắc bộ, Nam Định có vị 

trí trung tâm của chùm đô thị gồm các thành phố là trung tâm tỉnh lỵ của các 

tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Thái Bình. 

Trong phạm vi tọa độ địa lý: 

- Từ 24024’ đến 20027’ vĩ độ Bắc; 

- Từ 106007’ đến 106012’ kinh độ Đông. 

Đơn vị hành chính tiếp giáp thành phố Nam Định như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Mỹ Lộc; 

- Phía Nam giáp huyện Vụ Bản và huyện Nam Trực; 

- Phía Đông giáp huyện Nam Trực và tỉnh Thái Bình; 

- Phía Tây giáp huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, 

2. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội 

Nguồn: Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam 

Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2015) bình quân đạt 

13,18%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng: Tỷ trọng công 

nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 99,6%; nông nghiệp giảm còn 0,4% năm 
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2020. Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt 43.697 tỷ đồng, chiếm 

30% toàn tỉnh. Số doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn là 1.254, đến nay có 

2.824 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn 27.124 tỷ đồng. Tổng 

thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 11.688 tỷ đồng. 

2.2. Thực trạng các ngành kinh tế 

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp. 

Trong 5 năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, 

bưu điện văn hoá ở các xã ngoại thành được đầu tư, phát huy hiệu quả. Đã có 

4/5 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế và 5 xã ngoại thành đều có trường tiểu học và 

THCS đạt chuẩn Quốc gia. Xã Lộc An được UBND tỉnh quyết định chọn xây 

dựng thí điểm mô hình “nông thôn mới”. Nhìn chung, đời sống vật chất, tinh 

thần của nông dân được nâng lên, diện mạo các xã ngoại thành thay đổi rõ rệt. 

Xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành sớm hơn so với mục tiêu đề ra. 

Từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển đổi diện tích đất 

trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh, nâng cao chất lượng, giá trị 

sản phẩm. Đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. 

2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp 

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đầu tư công nghệ 

hiện đại, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp trên 

địa bàn (theo giá so sánh 2010) năm 2020 ước đạt 36.230 tỷ đồng; tăng trưởng 

bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 15%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp thành 

phố quản lý (theo giá so sánh 2010) năm 2020 đạt 17.023 tỷ đồng, tăng trưởng 

bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 15,79%/năm. 

Các ngành công nghiệp chủ yếu của thành phố vẫn chiếm tỷ trọng lớn 

trong giá trị sản xuất ngành công nghiệp như: Dệt, sản xuất trang phục và da 

giầy năm 2019 đạt 30.528 tỷ đồng, chiếm 61,6%, bình quân hàng năm tăng 

25%; cơ khí chế tạo, điện, điện tử, gia công kim loại đạt 8.061 tỷ đồng, chiếm 

16,28%, bình quân hàng năm, tăng 18%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 
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đạt 3.321 tỷ đồng, chiếm 6,71%, bình quân hàng năm tăng 24,47%… trong cơ 

cấu giá trị của toàn ngành công nghiệp. Về cơ bản, các doanh nghiệp trên địa 

bàn hoạt động ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, từng bước tăng năng 

suất lao động và thu nhập cho người lao động.  

2.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ 

Khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng kinh 

doanh hiện đại; các doanh nghiệp đã tập trung đầu tư mở rộng, chủ động tiếp 

cận thị trường, xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu. Giá trị ngành dịch 

vụ trên địa bàn đạt 10.871 tỷ đồng (giá so sánh 2010), chiếm 34,3% toàn tỉnh. 

Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ đến năm 2020 đạt 21.320 tỷ 

đồng, tăng bình quân 9,0%/năm. Có thêm 3 trung tâm thương mại, phát triển 

chuỗi cửa hàng tiện ích qui mô hiện đại và hệ thống cửa hàng kinh doanh sản 

phẩm nông nghiệp sạch. Hệ thống cơ sở lưu trú được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng 

nhu cầu du lịch, dịch vụ. Các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông phát triển 

nhanh, kết nối đồng bộ trên phạm vi cả nước và quốc tế, đáp ứng tốt nhu cầu của 

đời sống xã hội và phù hợp với xu thế phát triển của các đô thị lớn. Dịch vụ vận 

tải phát triển với chất lượng phương tiện và thái độ phục vụ được nâng cao, đáp 

ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn thành phố năm 

2020 ước đạt 1.250 triệu USD, chiếm 56,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 

của tỉnh. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu: may mặc chiếm 71,5%, túi xách, dày 

dép chiếm 15%… các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu: nguyên phụ liệu may chiếm 

76%; bông, sơ, sợi, vải 6,2%; da và các mặt hàng liên quan 12,4%… 

Tài chính, ngân hàng: Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt 

khá; tổng thu ngân sách 5 năm 2016- 2020 ước đạt 11.688 tỷ đồng, gấp hai lần 

so với giai đoạn 2011-2015. Tổng chi ngân sách địa phương 5 năm đạt 4.205 tỷ 

đồng, giảm bình quân 5,2%/năm.  

Hệ thống ngân hàng phát triển mạnh, hiện có 22 chi nhánh ngân hàng và 

05 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, được phân bố rộng khắp trên địa bàn 

thành phố, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn, sử dụng dịch vụ, tiện ích ngân hàng 
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cho nền kinh tế và nhân dân trong tỉnh. Nguồn vốn huy động năm 2015 đạt 

19.011 tỷ đồng, năm 2019 đạt 31.898 tỷ đồng (gấp 1,67 lần so với năm 2015). 

Tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 19,2%/năm. 

2.3. Y tế, dân số, lao động và việc làm 

- Dân số: 

Theo số liệu thống kê đến năm 2019, dân số toàn thành phố là 236.356 

người (trong đó nữ giới có 121.695 người chiếm 51,48% tổng dân số và nam 

giới có 114.661 người chiếm 48,52% tổng dân số), dân số khu vực thành thị 

222.695 người, dân số khu vực nông thôn 13.661 người. Mật độ dân số bình 

quân của thành phố là 5.092 người/km2. 

- Lao động, việc làm: 

Tính đến 31/12/2019 dân số trong độ tuổi lao động là 121.833 người 

(chiếm 51,54% dân số toàn thành phố). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

là 118.214 người. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị là 95,87%.  

Trong những năm qua, thành phố Nam định đã chứng tỏ thế mạnh và sức 

hút của mình ở các lĩnh vực công nghiệp nhẹ, giáo dục, dậy nghề. Thành phố 

hiện có: 4 trường đại học, 5 trường cao đẳng, 6 trường trung học chuyên nghiệp 

và dậy nghề, 9 trường trung học phổ thông, 18 trường trung học cơ sở, với hơn 

57.032 sinh viên và 149.640 học sinh. Đây là tiềm năng lớn cung cấp lực lượng 

lao động cho thành phố, tỉnh và liên vùng. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT  

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 

Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 
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Nghị quyết 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị 

hành chính; 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất 

đai; 

Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương 

về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn 2045; 

Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương 

về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn 2045; 

Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; 

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường hướng dẫn quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất; 

Thông tư 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên Môi 

trường quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sơ văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở 

giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 
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Quyết định số 856/QĐ-TTg  ngày 10/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc “Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng duyên hải Bắc Bộ đến năm 2025 và 

tầm nhìn đến năm 2050”; 

Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 

2025; 

Văn bản số 1282/TTg-CN ngày 21/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định; 

Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v 

phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Nam Định đến 

năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050; 

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND tỉnh Nam Định ngày 07/12/2019 thông qua 

Điều chỉnh QHC thành phố Nam Định đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050; 

Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND Tỉnh Nam 

Định V/v phê duyệt QH thoát nước mưa nước thải thành phố Nam Định đến 

năm 2030, tầm nhìn đến 2050; 

Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Nam Định 

V/v phê duyệt Quy hoạch cấp nước thành phố Nam Định đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2025; 

Văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu cấp huyện; 

Công văn số 828/UBND-VP3 ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Nam 

Định V/v lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; 

Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định 

đến năm 2025; 
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Quyết định số 1004/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 thành phố 

Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, Các tài 

liệu, số liệu tổng kiểm kê đất đai của thành phố Nam Định qua các thời kỳ; 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XIX 

nhiệm kỳ 2010 - 2015; 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XX 

nhiệm kỳ 2010 - 2015; 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XXI 

nhiệm kỳ 2010 - 2015; 

Văn bản số 196/STNMT-KHTC ngày 18/01/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi Trường về việc góp ý Đề cương – Dự toán Lập quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030 thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; 

Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND thành phố 

Nam Định về việc phê duyệt Đề cương – Dự toán Lập quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định; 

Báo cáo nhu cầu sử dụng đất của ngành trong thành phố, đến năm 2030; 

Các số liệu thống kê kiểm kê đất đai hàng năm của thành phố; 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thành phố Nam Định; 

Nội dung quy hoạch sử dụng đất đai thành phố Nam Định đến năm 2020; 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; 

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, 

tầm nhìn 2050; 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT KỲ TRƯỚC 

3.1. Đất nông nghiệp 
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Điều chỉnh Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất nông nghiệp là 

1437,12 ha. Thực hiện đến năm 2020 là 1539,65 ha, cao hơn 102,53 ha và đạt 

107,13% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt. 

Một số loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

3.1.1. Đất trồng lúa 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất trồng lúa là 838,38 

ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 927,05 ha; cao hơn 88,66 ha và đạt 

110,58% chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân đất trồng lúa cao là do các công trình quy hoạch chưa thực 

hiện được do thiếu vốn. 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 2 vụ  trở lên 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 836,32 ha, kết quả 

thực hiện đến năm 2020 là 924,99 ha, cao hơn 88,66 ha và đạt 110,60% chỉ tiêu 

điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.1.2. Đất trồng cây hàng năm khác 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất trồng cây hàng năm 

khác là 177,90 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 185,44 ha, đạt 104,24% 

chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.1.3. Đất trồng cây lâu năm 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất trồng cây lâu năm là 

166,08 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 167,21 ha, đạt 100,68% chỉ tiêu 

điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.1.4. Đất nuôi trồng thủy sản 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất nuôi trồng thủy sản 

là 241,66 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 248,62 ha, đạt 102,88% chỉ tiêu 

điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.1.5. Đất nông nghiệp khác 
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Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất nông nghiệp khác là 

13,09 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 11,33 ha, thấp hơn 1,76 ha so với 

chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2. Đất phi nông nghiệp 

Điều chỉnh Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất phi nông nghiệp là 

3197.17 ha. Thực hiện đến năm 2020 là 3081.21 ha, thấp hơn 38.09 ha và đạt 

96.33% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt. 

Một số loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

3.2.1. Đất quốc phòng 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất quốc phòng là 23,48 

ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 24,02 ha, cao hơn 0,54 ha và đạt 102,29% 

so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.2. Đất an ninh 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất an ninh là 18,30 ha, 

kết quả thực hiện đến năm 2020 là 18,45 ha, cao hơn 0,15 ha so với chỉ tiêu điều 

chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.3. Đất khu công nghiệp 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất khu công nghiệp là 

310,60 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 311,85 ha, cao hơn 1,25 ha và đạt 

100,40% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.3. Đất cụm công nghiệp 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất cụm công nghiệp là 

63,37 ha, đến năm 2020 đạt 100% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt. 

3.2.4. Đất thương mại, dịch vụ 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất thương mại dịch vụ 

là 62,11 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 54,99 ha, thấp hơn 7,12 ha so với 

chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 
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Nguyên nhân là do các khu thương mại dịch vụ chưa triển khai thực hiện 

3.2.5. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp là 204,36 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 200,53 ha, thấp 

hơn 3,83 ha và đạt 98,12% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.6. Đất phát triển hạ tầng 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất phát triển hạ tầng là 

1038,16 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1000,07 ha, đạt 96,33% so với 

chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. Trong đó: 

- Đất cơ sở văn hóa: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất 

cơ sở văn hóa là 12,13 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 11,77 ha, đạt 

97,00% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

- Đất cơ sở y tế: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất cơ 

sở y tế là 24,78 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 24,77 ha, đạt 99,95% so 

với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

- Đất cơ sở giáo dục đào tạo: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 

2020 đất cơ sở giáo dục đào tạo là 125,22 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 

123,11 ha, đạt 98,31% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 10,32ha, 

cao hơn 0,14 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.7. Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất có di tích lịch sử - 

văn hóa là 60,53 ha, đến năm 2020 kết quả thực hiện đến năm 2020 là 60,91 ha, 

đạt 100,63% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.8. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất bãi thải, xử lý chất 

thải là 24,30 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 23,42 ha, thấp hơn 0,88 ha 

và đạt 96,40% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 
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3.2.9. Đất ở tại nông thôn 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất ở tại nông thôn là 

184,35 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 183,92 ha, thấp hơn 0,43 ha và đạt 

99,76% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.10. Đất ở tại đô thị 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất ở tại đô thị là 816,53 

ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 749,92 ha, thấp hơn 66,61 ha và đạt 

91,84% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.11. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất xây dựng trụ sở cơ 

quan là 23,67 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 23,94 ha, cao hơn 0,27 ha 

và đạt 101,12% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.12. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp là 8,07 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 5,12 ha, thấp 

hơn 2,95 ha, đạt 63,40% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt.  

3.2.13. Đất cơ sở tôn giáo 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất cơ sở tôn giáo là 

19,59 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 20,22 ha, cao hơn 0,63 ha và đạt 

103,23% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.14. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa là 55,26 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 55,46  ha, cao hơn 0,20 

ha và đạt 100,36% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.15. Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất sản xuất VLXD, làm 

đồ gốm là 11,07 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 10,37 ha, đạt 93,67% so 

với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 
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3.2.16. Đất sinh hoạt cộng đồng 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất sinh hoạt cộng đồng 

là 5,79 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 5,76 ha, thấp hơn 0,03 ha và đạt 

99,43% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.17. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất khu vui chơi giải trí 

công cộng là 39,46 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 37,37 ha, thấp hơn 

2,09 ha và đạt 94,70% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.18. Đất cơ sở tín ngưỡng 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất cơ sở tín ngưỡng là 

8,73 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 8,55 ha, thấp hơn 0,18 ha và đạt 

97,92% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.19. Đất sông 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất sông là 183,80 ha, 

kết quả thực hiện đến năm 2020 là 182,94 ha, thấp hơn 0,86 ha và đạt 99,53% so 

với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.20. Đất có mặt nước chuyên dùng 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất có mặt nước chuyên 

dùng là 21,46  ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 21,14 ha, thấp hơn 0,32 ha 

và đạt 98,50% so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.2.21. Đất phi nông nghiệp khác 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đất phi nông nghiệp khác 

là 14,18 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 18,90 ha, cao hơn 4,72 ha so với 

chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 

3.3. Đất chưa sử dụng 

Đến năm 2020 đất chưa sử dụng là 20,55 ha, cao hơn 13,42 ha so với chỉ 

tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt. 
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IV. DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

THỜI KỲ 2021-2030 

4.1. Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

4.1.1. Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh 

4.1.1.1. Đất quốc phòng 

Đến năm 2030 đất quốc phòng dự kiến tăng 16,98 ha, để xây dựng các 

công trình tại các đơn vị : 

- Xây dựng chốt gác an ninh khu dân cư tại phường Hạ Long 0,01 ha 

- Hoàn trả đất Quốc phòng cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để GPMB nâng 

cấp cải tạo QL 38 B đoạn từ QL 10 - QL 1A tại phường Lộc Hòa 0,1 ha 

- Khu KTQS - BĐ biên phòng tỉnh tại phường Lộc Hòa 3,59 ha 

- Xây dựng trận địa pháo 57mm tại xã Nam Vân 1,2 ha 

- Cụm điểm tựa phía trước xã Nam Vân  tại xã Nam Vân 1,2 ha 

- Xây dựng biên phòng tỉnh tại xã Nam Vân 5 ha 

- Hoàn trả cho trường cao đẳng nghề số 20 bộ quốc phòng và hoàn trả Đê 

Bối tại xã Nam Phong 0,71 ha 

- Trường Cao đẳng Nghề số 20 tại xã Nam Phong 2,88 ha 

- Thao trường huấn luyện tại xã Nam Phong 2,00 ha 

4.1.1.2. Đất an ninh 

Đến năm 2030 đất an ninh dự kiến tăng 5,41 ha, để xây dựng các công 

trình tại các đơn vị: 

- Xây dựng chốt gác an ninh KDC tại phường Hạ Long 0,01 ha 

- Xây dựng trụ sở công an phường Trường Thi  tại phường Trường Thi 

0,08 ha 

- Xây dựng trụ sở công an phường Lộc Hòa 0,16 ha 

- Xây dựng trụ sở công an phường Mỹ Xá 0,1 ha 

- Xây dựng trụ sở công an xã Lộc An 0,12 ha 
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- Xây dựng trụ sở công an xã Nam Vân 0,24 ha 

- Xây dựng  phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và Trung 

tâm huấn luyện nghiệp vụ CA tỉnh 4,50 ha 

- Xây dựng trụ sở công an xã Nam Phong 0,20 ha 

4.2. Công trình, dự án do thủ tướng Chính Phủ chấp thuận, quyết 

định mà phải thu hồi 

4.2.1. Đất khu công nghiệp 

Trong kỳ quy hoạch đất khu công nghiệp dự kiến tăng 41,63 ha 

- Khu công nghiệp Hòa Xá phường Mỹ Xá 7,63 ha 

- Khu công nghiệp Hòa Xá  phường Lộc Hòa 34,00 ha 

4.3. Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi 

4.3.1. Đất cụm công nghiệp 

Trong kỳ quy hoạch đất cụm công nghiệp dự kiến tăng 33,00 ha 

- Cụm công nghiệp An Xá 30,00 ha thuộc xã Lộc An và phường 

Mỹ Xá 

4.3.2. Đất công trình năng lượng 

Trong kỳ quy hoạch đất công trình năng lượng dự kiến tăng 1,82 ha 

- Xây dựng trạm biến áp phường Trần Tế Xương 0,01ha 

- Xây dựng các trạm biến áp OO-3, thanh niên 4,phán chương 3,cổng hậu 

4, lương xá 5, CQT TBA xây ô 19, thanh niên 3, ninh bình 5, cổng hậu 3, lương 

xá 3 thuộc phường Hạ Long 0,01ha, xã Lộc An 0,01 ha 

- Xây dựng các trạm biến áp Trần Tế Xương 10, Ô 17-8, Gia Hòa 6,Lộc 

Vượng 1, Hòa Vượng 16,Vĩnh Mạc 4, CQT TBA Trần Tế Xương 8, Ô 17-7, Gia 

Hòa 2, UB Lộc Vượng, Hòa Vượng 7, Vĩnh Mạc 1thuộc phường Hạ Long: 

0,01ha, xã Lộc An  0,01 ha 

- Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110 kV TBA 220kv Nam Định 

- TBA 110kV Vũ Thư thuộc phường Lộc Hạ 0,25 ha 
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- Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kV lộ 171 TBA 220kV Nam Định 

thuộc phường Lộc Hạ 0,1 ha 

- Xây dựng các trạm biến áp 38A-4,Trầm Cá 3,Nam Phong 10, Nam 

Phong 13,Nam Vân 11,Nguyễn Văn Trỗi 13,Đồng Quýt 6,CQT TBA 38A-1,Tập 

thể Tơ,Nam Phong 4,Nam Phong 1,Nam Vân 8, Địch Lễ,Nguyễn Văn Trõi 6, 

Đồng Quýt 2 thuộc phường Thống Nhất 0,01 ha 

- Xây dựng các TBA Mai Xá 6,Lộc Hòa 3,Đông Mạc 4,Đông Mạc 5, 

Thống Nhất 11,Mỹ Trọng 10,CQT TBA Mai Xá 3,Lộc Hòa 2, Đông Mạc 

1,Đông Mạc 2, Xây 38,Mỹ Trọng 4 thuộc phường Thống Nhất 0,01 ha 

- Xây dựng các TBA Mạc Thị Bưởi 2,Dầu Khí 4,Trường Thi 1,Nam Vân 

13,Nam Vân 14,CQT TBA Mạc Thị Bưởi 1,Dầu Khí 2,C50,Nam Vân 1,Nam 

Vân 5-2,Nam Vân 5-1thuộc phường Thống Nhất 0,01 ha 

- Xây dựng trạm biến áp phường Lộc Vượng 0,01 ha 

- Xây dựng trạm biến áp phường Văn Miếu 0,02 ha 

- Xây dựng trạm biến áp phường Trần Quang Khải 0,02 ha 

- Dự án đường dây 220kv Ninh Bình – Nam Định phường Lộc Hòa 0,26 

ha 

- Xây dựng các trạm biến áp phường Lộc Hòa 0,031 ha 

- Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kV lộ 174,175 TBA Nam Định - 

Trình Xuyên phường Lộc Hòa 0,06 ha 

- Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kv lộ 174,175 TBA 220kv Nam 

Định - Trình Xuyên phường Mỹ Xá 0,68 ha 

- Nâng cao năng lực truyền tải đz 110kv lộ 174, 175 TBA Nam Định - 

Trình Xuyên 0,08 ha 

- Đường dây 110kV Ninh Bình - Trình Xuyên - Mỹ Xá (mạch 2) phường 

Mỹ Xá 0,15 ha 

- Xây dựng trạm biến áp phường Mỹ Xá 0,03 ha 
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- Xây dựng trạm biến áp xã Nam Phong 0,03 ha 

- Xây dựng trạm biến áp xã Nam Vân 0,02 ha 

4.4. Công trình, dự án cấp thành phố 

4.4.1. Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi 

4.4.1.1. Đất giao thông:  

- Các tuyến đường giao thông trong thành phố dự kiến trong kỳ quy hoạch 

tăng 125,57 ha; bao gồm: 

+ Phường Vị Xuyên 0,06 ha 

+ Phường Hạ Long 1,02 ha 

+ Phường Lộc Hạ 8,14 ha 

         + Phường Thống Nhất 0,08 ha 

 + Phường Bà Triệu 0,45 ha 

 + Phường Lộc Vượng 44,17 ha 

 + Phường Phan Đình Phùng 0,13 ha 

 + Phường Cửa Nam 11,19 ha 

 + Phường Văn Miếu 0,32 ha 

 + Phường Trường Thi 2,53 ha 

  + Phường Vị Hoàng 1,29 ha 

  + Phường Trần Quang Khải 1,2 ha 

 + Phường Lộc Hòa 11,00 ha 

 + Phường Mỹ Xá 1,69 ha 

 + Phường Lộc An 5,58 ha 

 + Xã Nam Vân 29,46 ha 

 + Xã Nam Phong 7,26 ha 

- Trong đó 8,56 ha chu chuyển nội bộ đất giao thông. 

4.4.1.2. Đât thủy lợi:  

- Dự kiến trong kỳ quy hoạch tăng 45,49 ha, bao gồm : 
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- Kè hồ Hàng Nan và đường dạo quanh hồ  thuộc các phường : Bà Triệu, 

Cửa Bắc và Lộc Vượng 0,785ha 

- Nâng cấp hệ thống công trình phòng chống lụt bão đê Hữu Hồng và tả 

sông  Đào thành phố Nam Định 39,3 ha thuộc: phường Cửa Nam 5,55 ha, xã 

Nam Phong 19,4 ha, xã Nam Vân 14,35 ha 

- Mở rộng đường vành đai đê Nam sông Đào phường Cửa Nam 4,14 ha 

- Kè hồ Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi phường Vị Hoàng 0,19 ha 

- Hành lang an toàn Kênh Gia phường Trần Quang Khải 0,08 ha 

- Mở rộng mặt đê phường Trần Quang Khải 1ha 

- Công trình hoàn trả đất thủy lợi cho công ty công trình thủy lợi Mỹ 

Thành để GPMB nâng cấp cải tạo QL38B đoạn từ QL10-QL1A qua phường Lộc 

Hòa 0,03 ha 

4.4.1.3. Đất cơ sở văn hóa 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến tăng 0,05 ha 

- Xây dựng đài chiến thắng 0,05 ha 

4.4.1.4. Đất cơ sở y tế 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến đất y tế tăng 0,4 ha 

- Phường Ngô Quyền 0,09 ha 

- Phường Cửa Nam 0.05 ha 

- Phường Vị Hoàng 0,06 ha 

- Phường Lộc Hòa 0.20 ha 

4.4.1.5. Đất cơ sở giáo dục đào tạo 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo dự kiến tăng 87,57 ha 

- Giáo dục mầm non 2,48  ha 

 + Mở mới trường mầm non tư thục Nguyễn Hoàng tại phường Hạ 

Long 0,21 ha 

 + MR trường mầm non 2/9 tại phường Cửa Nam 0,20 ha 
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 + Xây dựng trường mầm non tổ 2 tại phường Vị Hoàng 0,14 ha 

 + Xây dựng trường mầm non Nguyễn Du 0,13 ha 

 + Xây dựng trường mầm non tại phường Trường Thi 0,04 ha 

 + Trường mầm non tư thục tại phường Lộc Hòa 0,61 ha 

 + Xây dựng trường mầm non Lộc Hòa 0,54 ha 

 + Trường mầm non phía đông tại xã Nam Phong 0,47 ha 

 + Điểm trường mầm non xóm Nam Phong 0,04 ha 

 + MR trường mầm non trung tâm tại xã Nam Phong 0,2 ha 

- Giáo dục Tiểu học 1,98 ha 

 + MR trường Tiểu học Phạm Hồng Thái tại phường Phan Đình 

Phùng 0,10 ha 

 + MR trường Tiểu học Lộc Vượng 0,28 ha 

+ Xây dựng trường tiểu học tại phường Vị Hoàng 0,23 ha 

+ Trường tiểu học Nam Vân 1,37 ha 

- Giáo dục Trung học cơ sở 0,44 ha 

+ Trường THCS Lý Tự Trọng tại phường Trường Thi 0,44 ha 

- Giáo dục THPT 7,01 ha 

 + Trường THPT Lê Hồng Phong tại phường Lộc Vượng 6,41 ha 

 + Trường THPT Nguyễn Khuyến tại phường Nguyễn du 0,02 ha 

- Cơ sở giáo dục khác  

+ MR trung cấp nghề GTVT Nam Định tại xã Lộc An 2,03 ha 

+ Đất giáo dục tại phường Trần Quang Khải 0,90 ha 

+ Trường học ( khu đô thị phía Nam sông Đào) tại phường Cửa 

Nam 2,32 ha 

+ Trung tâm học tập cộng đồng tại phường Cửa Nam 0,11 ha 

+ MR trường trung cấp công nghệ và truyền thông Nam Định tại 

phường Lộc Hạ 0.11 ha 
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+ Đất xây dựng các trường (Trung học dạy nghề, Cao đẳng sư 

phạm, TH kinh tế kỹ thuật, Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định, các 

trường khác,…) tại xã Nam Vân 70,00 ha 

+ Trường học (khu đô thị phía Nam sông Đào) tại xã Nam Vân 

0,75 ha 

4.4.1.6. Đất cơ sở thể dục, thể thao 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến tăng 2,15 ha, bao gồm : 

- Phường Lộc Vượng 0,05 ha 

- Phường Lộc Hòa 1,3 ha 

- Xã Nam Phong 0,8 ha 

4.4.1.7. Đất chợ 

Trong kỳ quy hoạch đất chợ dự kiến tăng 7,58 ha, bao gồm : 

- Đất chợ tại phường Lộc Vượng 0,51 ha 

- Đất chợ tại phường Mỹ Xá 0,54 ha 

- Đất chợ khu đô thị phía Nam sông Đào tại xã Nam Vân 0,86 ha 

- Đất chợ tại xã Nam Phong 5,67 ha 

4.4.1.8. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến tăng 5,9 ha 

- Phường Cửa Nam 0,9 ha 

- Phường Lộc Hòa 5 ha 

4.4.1.9. Đất ở tại nông thôn: 

Trong kỳ quy hoạch TP Nam Định dự kiến tăng 242,37 ha 

 - Đề nghị chuyển mục đích đất nông nghiệp trong khu dân cư tại 

các xã ngoại thành là 20,06 ha 

 - Đấu giá đất ở và đất ở mới tại xã Lộc An, Nam Phong, Nam Vân 

là 10,28 ha 
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 - Do có sai phạm từ nhiều năm trước nên 3,91 ha chuyển các hộ 

được giao đất trái thẩm quyền phạm quy hoạch 

 - Diện tích tăng 130,20 ha do chuyển các mục đích đất khác sang 

làm khu đô thị mới để phát triển kinh tế xã hội của xã, trong đó: khu đô thị mới 

Lộc An 110 ha và khu đô thị mới Nam Vân 20,20 ha. 

- Điểm dân cư tập trung 77,92 ha, gồm: 

  + Xã Nam Vân 6,41 ha 

  + Xã Nam 64,11 ha  

  + Xã Lộc An 7,4 ha 

 - Trong đó chu chuyển nội bộ đất ở nông thôn là 90,09 ha 

4.4.1.10. Đất ở tại đô thị: 

Do nhu cầu sử dụng đất ở đô thị của người dân ngày càng nhiều nên diện 

tích đất ở đô thị tăng 212,73 ha ,trong đó bao gồm: 

+ Phường Vị Xuyên 0,3 ha 

+ Phường Hạ Long 1,38 ha 

+ Phường Lộc Hạ 5,12 ha 

+ Phường Quang Trung 0,14 ha 

         + Phường Thống Nhất 2,99 ha 

 + Phường Trần Hưng Đạo 1,32 ha 

 + Phường Bà Triệu 0,42 ha 

 + Phường Ngô Quyền 0,03 ha 

 + Phường Lộc Vượng 37,76 ha 

 + Phường Phan Đình Phùng 0,43 ha 

 + Phường Cửa Bắc 0,2 ha 

 + Phường Cửa Nam 19,72 ha 

 + Phường Nguyễn Du 0,04 ha 

 + Phường Văn Miếu 0,99 ha 
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 + Phường Trường Thi 1,00 ha 

  + Phường Vị Hoàng 0,33 ha 

  + Phường Trần Quang Khải 3,55 ha 

 + Phường Năng Tĩnh 10,71 ha 

 + Phường Trần Đăng Ninh 0,02 ha 

 + Phường Lộc Hòa 71,79 ha 

 + Phường Mỹ Xá 33,31 ha 

 + Xã Nam Vân 21,19 ha 

 

4.4.1.11. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến tăng 2,07 ha: 

- Xây dựng trụ sở UBND phường Lộc Hòa 0,22 ha 

- Xây dựng trụ sở UBND phường Trần Đăng Ninh 0,08 ha 

- Xây dựng trụ sở UBND phường Nguyễn Du 0,03 ha 

- Xây dựng trụ sở UBND phường Phan Đình Phùng 0,12 ha 

- Đất trụ sở cơ quan khu tái định cư phường Lộc Vượng 0,1 ha 

- Xây dựng trụ sở UBND phường Ngô Quyền 0,15 ha 

- Xây dựng trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo  0,18 ha 

- Trung tâm hành chính thành phố phường Lộc Hạ và phường Thống Nhất  

1,19 ha 

4.4.1.12. Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp  

Trong kỳ quy hoạch dự kiến tăng 3,1 ha, bao gồm : 

- Trụ sở văn phòng thường trú báo Nhân Dân phường Ngô Quyền 0,08 ha 

- Xây dựng trụ sở Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định phường Lộc 

Hạ 0,94 ha 

- Mở rộng bảo hiểm xã hội tỉnh phường Thống Nhất 0,01 ha 
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- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (hạ tầng KĐT mới phía Nam 

Sông Đào) phường Cửa Nam 0,83 ha 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (hạ tầng KĐT mới phía Nam 

Sông Đào)  xã Nam Vân 0,64 ha 

- Xây dựng trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ Thiên tai tỉnh Nam Định 

xã Nam Phong 0,6 ha 

4.4.1.13. Đất di tích lịch sử- văn hóa 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến tăng 0,64 ha 

- Xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử văn hóa thời 

Trần tỉnh Nam Định 0,64ha 

4.4.1.14. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến tăng 26,17 ha, để mở rộng nghĩa trang, nghĩa 

địa tại các đơn vị: 

- Mở rộng nghĩa Trang Mả Rành phường Lộc Hạ 0.17ha 

- Nghĩa trang Nhân dân phường Lộc Vượng 2,10 ha 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: nghĩa địa 

phường Cửa Nam 0,34ha 

- Phường Lộc Hòa: 

+ Mở rộng nghĩa trang Lương Xá 3,65 ha 

+ Mở rộng nghĩa trang Công Giáo 0,07 ha 

+ Mở rộng nghĩa trang Phú ốc 1,99 ha  

- Mở rộng nghĩa trang phường Mỹ Xá 1,62 ha 

- Xã Nam Vân : 

+ Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Nam Vân 0,60 ha 

+  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng nghĩa 

địa xã Nam Vân 0,27 ha 

+ Mở rộng nghĩa trang Cồn Mả Sát xã Nam Vân 3 ha 
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- Xã Nam Phong: 

+ Mở rộng nghĩa trang nhân dân 4,50 ha 

+ Đất nghĩa trang Tân Từ 4 ha 

+ Đất nghĩa trang Vị Lương 2,20 ha 

+ Đất nghĩa trang Nam Hùng1 1,40 ha 

+ Nghĩa trang mở rộng 0,26 ha 

4.4.1.15. Đất sinh hoạt cộng đồng 

Trong kỳ quy hoạch đất sinh hoạt cộng đồng dự kiến tăng 3,57 ha, để xây 

dựng và mở rộng nhà văn hóa tại các đơn vị: 

- Phường Trần Tế Xương 0,16 ha 

- Phường Vị Xuyên 0,02 ha 

- Phường Hạ Long 0,03 ha 

- Phường Lộc Hạ 1,29 ha 

- Phường Thống Nhất 0,09 ha 

- Phường Trần Hưng Đạo 0,06 ha 

- Phường Bà Triệu 0,08 ha 

- Phường Ngô Quyền 0,01 ha 

- Phường Lộc Vượng 0,09 ha 

- Phường Cửa Bắc 0,11 ha 

- Phường Cửa Nam 0,31 ha 

- Phường Văn Miếu 0,08 ha 

- Phường Trường Thi 0,03 ha 

- Phường Vị Hoàng 0,26 ha 

- Phường Trần Quang Khải 0,07 ha 

- Phường Năng Tĩnh 0,02 ha 

- Phường Trần Đăng Ninh 0,02 ha 

- Phường Lộc Hòa 0,42 ha 
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- Phường Mỹ Xá 0,11 ha 

- Xã Lộc An 0,11 ha 

- Xã Nam Vân 0,12 ha 

- Xã Nam Phong 0,08 ha 

4.4.1.16. Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến tăng 21,28 ha, bao gồm: 

- Phường Lộc Hạ 0,04 ha 

- Phường Cửa Bắc 0,69 ha 

- Phường Cửa Nam 1,50 ha 

- Phường Nguyễn Du 0,06 ha 

- Phường Văn Miếu 0,78 ha 

- Phường Trần Quang Khải 0,59 ha 

- Phường Lộc Hòa 0,50 ha 

- Xã Lộc An 0,79 ha 

- Xã Nam Vân 16,33 ha 

4.4.1.17. Đất mặt nước chuyên dùng 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến tăng 0,68 ha: 

- Đất mặt nước (KĐT mới phía Nam Sông Đào) phường Cửa Nam 0,68ha 

4.4.1.18. Đất công trình công cộng khác 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến tăng 0,23 ha: 

- Phường Lộc Vượng 0,23 ha 

4.4.2. Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc giao đất, 

thuê đất 

4.4.2.1. Đất thương mại dịch vụ 

Trong kỳ quy hoạch đất Thương mại dịch vụ tăng 211,80 ha, bao gồm: 

- Phường Trần Tế Xương 3,63 ha 

- Phường Vị Xuyên 0,41 ha 
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- Phường Thống Nhất 0,13 ha 

- Phường Lộc Hạ 5,94 ha 

- Phường Quang Trung 0,41 ha 

- Phường Thống Nhất 0,13 ha 

- Phường Trần Hưng Đạo 0,40 ha 

- Phường Bà Triệu 0,91 ha 

- Phường Ngô Quyền 3,27 ha 

- Phường Lộc Vượng 31,87 ha 

- Phường Phan Đình Phùng 0,16 ha 

- Phường Cửa Nam 6,61 ha 

- Phường Nguyễn Du 0,31 ha 

- Phường Văn Miếu 0,18 ha 

- Phường Trường Thi 1,53 ha 

- Phường Trần Quang Khải 9,56 ha 

- Phường Năng Tĩnh 0,14 ha 

- Phường Trần Đăng Ninh 1,72 ha 

- Phường Lộc Hòa 65,40 ha 

- Xã Lộc An 1,54 ha 

- Xã Nam Phong 50,86 ha 

- Xã Nam Vân 26,82 ha 

4.4.2.2. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Dự kiến kỳ quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 23,71 ha, 

bao gồm : 

- Phường Cửa Nam 8,99 ha 

- Phường Mỹ Xá 5,13 ha 

- Xã Nam Phong 5,09 ha 

- Xã Nam Vân 4,5 ha 
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4.4.2.5. Đất nông nghiệp khác 

Dự kiến kỳ quy hoạch đất nông nghiệp khác tăng 5,00 ha : 

- Mở rộng vườn ươm phường Lộc Hòa 5,00 ha 
 

\ (Chi tiết tại phụ biểu 01-Danh mục các công trình dự án trong kỳ quy 

hoạch sử dụng đất 2021-2030 Thành Phố Nam Định, tỉnh Nam Định) 

V. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT 

Dựa trên những đánh giá phân tích về tình hình lập, triển khai thực hiện 

và quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, bằng phương pháp phân tích ma 

trận SWOT, các giải pháp đưa ra dựa trên nguyên tắc: 

- Tận dụng cơ hội để phát huy thế mạnh; 

- Nắm bắt cơ hội để khắc phục mặt yếu; 

- Phát huy mặt mạnh để giảm thiểu nguy cơ; 

- Giảm các mặt yếu để ngăn chặn nguy cơ; 

Để quy hoạch sử dụng đất được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, 

hiệu quả, thành phố Nam Định đã xác định giải pháp, gồm: 

- Trên cơ sở phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành 

phố Nam Định đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tiến hành tổ chức thông 

báo công khai rộng rãi phương án quy hoạch, thời kỳ 2021-2030 đến các Ban 

ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thành phố biết để thực hiện 

theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của Luật Đất đai. 

- Uỷ ban nhân dân thành phố Nam Định chỉ đạo tổ chức thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch để ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm đất đai cũng như 

việc điều chỉnh những bất cập cho phù hợp; 
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- Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi 

trồng thuỷ sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo quy 

hoạch, kế hoạch; 

- Xử lý nghiêm minh đúng pháp luật những vi phạm trong quản lý sử 

dụng đất; những hành vi làm tổn hại đến môi trường; 

- Tuyên truyền giáo dục toàn thể nhân dân và các tổ chức sử dụng đất thấy 

được tầm quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thực hiện tốt 

quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; 

- Thực hiện đồng bộ và thường xuyên 15 nội dung quản lý Nhà nước về 

đất đai trong toàn thành phố Nam Định. Triển khai thực hiện giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng thẩm 

quyền và căn cứ vào phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét 

duyệt; 

- Tăng cường sự phối hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật với quy hoạch, kế hoạch sử dụng hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, 

hiệu quả sử dụng đất. Đưa các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào hệ 

thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Nam Định; 

- Tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đất đai để điều chỉnh bổ 

sung, nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả thực tiễn cao của quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 

Nam Định; 

- Thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính về đất đai: Các nguồn thu bao 

gồm từ việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển đổi, chuyển 

nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất,... các khoản chi về đền bù thu hồi đất,... 

phải thực hiện theo đúng quy định của các văn bản pháp luật hiện hành. 

  


