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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Nam Định, ngày  10  tháng 5 năm 2021   

BÁO CÁO 

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định 

 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

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

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ 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 thời kỳ 2021-2030 và 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

Thực hiện 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, 

QHSDĐ thời kỳ 2021-2030 cấp huyện. 

UBND thành phố Nam Định đã giao cho các phòng ban chuyên môn của 

thành phố kết hợp với đơn vị tư vấn và UBND các phường, xã rà soát, hoàn 

thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định 

theo đúng quy định. 

Ngày 22/3/2021, UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 50/TB-

UBND về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định. Hồ sơ quy hoạch đã được công 

khai tại trụ sở UBND thành phố, UBND các xã, phường và trên cổng thông tin 

điện tử của thành phố Nam Định trong thời gian từ ngày 23/3/2021 đến 

23/4/2021 theo đúng quy định. Các ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng 

dân cư về nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố 

Nam Định đã được góp ý bằng phiếu đóng góp ý kiến và được UBND các xã, 

phường tổng hợp, bổ sung ý kiến qua Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ 



quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định tại UBND 

các xã, phường.    

Sau khi hết 30 ngày công khai, lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định. Trên cơ sở báo cáo 

của UBND các phường, xã về việc tổng hợp tiếp thu và giải trình các ý kiến 

đối với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định. 

Kết quả tổng hợp ý kiến của 25/25 đơn vị hành chính phường, xã có 14 đơn vị 

nhất trí với phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố 

Nam Định; có 11 đơn vị đồng ý với phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 của thành phố Nam Định nhưng đề nghị bổ sung, điều chỉnh, hủy 

bỏ một số công trình trên địa bàn phường, xã. 

(Có biểu tổng hợp tiếp thu và giải đáp ý kiến của nhân dân kèm theo) 

Như vậy, trên cơ sở ý kiến của UBND các xã, phường, UBND thành phố 

chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đơn vị tư vấn tiếp thu, 

rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo 

đúng quy định. 

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân, các cơ 

quan, đơn vị, UBND các phường, xã đối với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 của thành phố Nam Định./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở TN&MT; 

- TT.Thành ủy;  

- TT.HĐND, UBND thành phố; 

- Phòng TNMT; 

- UBND các phường, xã; 

- Webside UBND thành phố; 

- Lưu: VT, ĐT 
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Ý kiến của người dân Y kiến của UBND phường, xã

1 Phường Lộc Vượng

Ông Nguyễn Đức Bình, Ban quản lý di tích đền 

Trần, chùa tháp : Đề nghị chuyển từ đất Di tích văn 

hóa trần sang đất tín ngưỡng

Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến chỉnh sửa, bổ sung

Đề nghị không thống kê nhà văn hóa tổ 14 vào danh mục 

các công trình, dự án trong kỳ quy hoạch 2021-2030 của 

thành phố

Tiếp thu ý kiến chỉnh sửa

Diện tích đất ở tăng của phường Thống Nhất trong kỳ quy 

hoạch là chưa đồng bộ

Đối với đất ở đô thị do quy hoạch Khu đô 

thị Tây Đông Mạc lấy vào đất ở (đất ở đô thị 

chu chuyển nội bộ)

Xây dựng chốt gác an ninh khu dân cư tại phường Hạ Long 

0,01 ha vào danh mục đất quốc phòng tăng thêm là không 

phù hợp với loại đất quốc phòng

Tiếp thu ý kiến, rà soát cho phù hợp với quy 

định

Ông Phạm Minh Tâm tổ 6 và ông Phạm Ngọc Sử tổ 

5: Báo cáo tóm tắt chưa rõ chi tiết.
Báo cáo tóm tắt chỉ nêu những mục chính

Ông Đoàn Nam Anh tổ 15: Đề nghị sớm triển khai 

dự án kè sông.

Tiếp thu ý kiến, rà soát cho phù hợp với quy 

định

Ông Nguyễn Văn Điệp tổ 12: Đề nghị xây dựng cầu 

qua sông Đào từ đường Song Hào sang đất xã Nam 

Vân để phục vụ giao thông đi lại, nếu chuyển được 

đoạn đường cầu từ đê ra đường Vũ Hữu Lợi đi theo 

đường địa giới giữa xã Nam Vân và phường Cửa 

Nam thì đẹp hơn.

Tiếp thu ý kiến, rà soát cho phù hợp với quy 

định

Ông Đinh Viết Luận tổ trưởng tổ dân phố 17 và ông 

Nguyễn Ngọc Anh tổ trưởng tổ dân phố 21: Báo cáo 

tóm tắt quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 chưa rõ 

chi tiết.

Báo cáo tóm tắt chỉ nêu những mục chính

Ông Đinh Văn Sính tổ trưởng tổ dân phố 14: Đề 

nghị sớm triển khai quy hoạch sử dụng đất tổ chức 

bán đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà vệ sinh công 

cộng tổ 14.

Tiếp thu ý kiến, rà soát cho phù hợp với quy 

định

Bà Trần Dục Tú - Chủ tịch hội LHPN phường: Sớm 

triển khai quy hoạch sử dụng đất, xây dựng trụ sở 

UBND phường Phan Đình Phùng.

Tiếp thu ý kiến, rà soát cho phù hợp với quy 

định

Biểu tổng hợp tiếp thu và giải đáp ý kiến của nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Nam Định

(Kèm theo Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 10/5/2021 của UBND thành phố Nam Định)

STT Đơn vị

Nội dung đề nghị

Trả lời

Phường Thống Nhất2 Không có ý kiến

3 Phường Cửa Nam

Phường Phan Đình Phùng 4



5 Phường Trần Hưng Đạo Không có ý kiến

Đề nghị UBND thành phố sớm quan tâm xem xét quy hoạch 

sử dụng đất các vị trí sau vào quy hoạch xây dựng nhà văn 

hóa:

+ Nhà tập thể bưu điện, địa chỉ: 126+128 Máy tơ – tổ 07.

+ Khu vệ sinh công cộng, địa chỉ: ngõ 127 mới – Máy tơ – 

tổ 07.

+ Chi cục dự trữ Hà Nam Ninh, địa chỉ: 54 Bến Thóc – tổ 

15.

+ Công ty cổ phần May Nam Định, địa chỉ: ngõ 30 Hàng 

Cau – tổ 11.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung vào nhu cầu cho 

phù hợp với quy định.

6 Phường Trần Tế Xương Không có ý kiến

Đề nghị UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường xem xét bổ xung quy hoạch đất ở đô thị với diện tích 

1.221,4 m2 tại ngõ 22 Trần Nhật Duật của Công ty CP tư 

vấn xây dựng Nông nghiệp và PTNT Nam Định gồm:

+ Thửa đất số 206 tờ bản đồ số 14, diện tích 597,6 m2: Kết 

luận thanh tra số 1289/KL – STNMT của Sở tài nguyên và 

môi trường tỉnh Nam Định đã đề nghị UBND tỉnh thu hồi 

thửa đất trên của công ty.

+ Thửa đất số 02 tờ bản đồ số 17, diện tích 623,8 m2: Công 

ty hiện không có nhu cầu sử dụng và đã có văn bản đề nghị 

trả lại đất cho nhà nước.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung vào nhu cầu cho 

phù hợp với quy định.



Ông Trần Văn Học, tổ trưởng tổ dân phố 02: Phần 

diện tích trước đây là nhà trẻ xin điều chỉnh quy 

hoạch thành đất nhà văn hóa nhằm phục vụ cho nhu 

cầu sinh hoạt của cộng đồng.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung vào nhu cầu cho 

phù hợp với quy định.

1 số hộ gia đình: Đề nghị phường tổng hợp nhu cầu 

chuyển mục đích của các gia đình để báo cáo lên 

thành phố và sớm giải quyết.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung vào nhu cầu cho 

phù hợp với quy định.

Đại diện các ban ngành của phường: Đề nghị thành 

phố tổng hợp đề nghị điều chỉnh quy hoạch phân 

khu và quy hoạch sử dụng đất của phường để đảm 

bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Ví dụ như 

quy hoạch phân khu bãi Vạn Hà là chưa phù hợp, 

quy hoạch nhà văn hóa khu dân cư Phù Nghĩa còn 

chồng chéo lên đất của hộ gia đình…

Tiếp thu, rà soát và bổ sung vào nhu cầu cho 

phù hợp với quy định.

Trong báo cáo quy hoạch diện tích xây dựng trụ sở là 0,08 

ha và không thể hiện vị trí trên bản đồ quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung vào nhu cầu cho 

phù hợp với quy định.

Quy hoạch vị trí xây dựng trụ sở UBND phường 0,1 ha nằm 

trong diện tích 1,6 ha của công ty may Sông Hồng, vậy quy 

hoạch đất TMDV của công ty may Sông Hồng chỉ còn 1,5 

ha.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung vào nhu cầu cho 

phù hợp với quy định.

Hồ ga Lương Thế Vinh (thửa đất số 172 tờ bản đồ số 3) 

được dự án thành phố đầu tư cải tạo kè hồ, xây tường bao và 

làm đường quanh hồ từ năm 2010. Tuy nhiên, đến nay tình 

trạng bùn đất đã lấp trơ lòng hồ gây ô nhiễm môi trường, đặc 

biệt là môi trường không khí bốc mùi hôi thối ảnh hưởng 

cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực quanh hồ. 

Đề nghị thành phố bổ xung quy hoạch làm cống hộp đảm 

bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung vào nhu cầu cho 

phù hợp với quy định.

Không có ý kiếnPhường Trần Đăng Ninh 8

Phường Lộc Hạ 7



9 Phường Mỹ Xá Không có ý kiến

Đề nghị thành phố lập quy hoạch sử dụng đất nên có tính 

đồng bộ cao với quy hoạch phân phu. Đa số diện tích đất 

nông nghiệp đã thay đổi quy hoạch nhưng diện tích đất nông 

nghiệp xen kẹp còn lại vẫn chưa quy hoạch sang loại đất 

khác, quy hoạch 1 số khu đất sau theo bản đồ quy hoạch 

phân khu: 

+ Đất ở mới cạnh nhà văn hóa tổ dân phố số 2 Mỹ Trọng.

+ Ở mới số 13 ven mương Kênh Gia.

+ Ở mới số 17 khu Đồng Sang.

+ Trường cấp 2 số 1 khu Đồng Sang.

+ Ở mới số 23, 24 khu Gốc Đa, Vườn May.

+ Cây xanh số 11 khu Mỹ Bắc.

+ Đất thương mại số 7 cạnh cầu Mai Xá sử dụng cả đất Uỷ 

ban, Công an liền kề.

+ Đất công cộng số 14 khu Cửa Miếu sử dụng cả đất y tế, 

giáo dục liền kề.

+ Đất ở mới số 22 khu Cồn Dâu.

+ Đất cây xanh số 05 khu Đồng Rón.

Đối với các công trình (Đất ở mới cạnh nhà 

văn hóa tổ dân phố số 2 Mỹ Trọng, Ở mới 

số 13 ven mương Kênh Gia, Ở mới số 17 

khu Đồng Sang, Trường cấp 2 số 1 khu 

Đồng Sang, Ở mới số 23, 24 khu Gốc Đa, 

Vườn May, Cây xanh số 11 khu Mỹ Bắc, 

Đất thương mại số 7 cạnh cầu Mai Xá sử 

dụng cả đất Uỷ ban, Công an liền kề, Đất 

công cộng số 14 khu Cửa Miếu sử dụng cả 

đất y tế, giáo dục liền kề) sau khi đối chiếu, 

rà soát với quy hoạch phân khu và quy 

hoạch chung đến năm 2040 đã chỉnh sửa và 

hoàn thiện.

Đối với các công trình: Đất ở mới số 22 khu 

Cồn Dâu, Đất cây xanh số 05 khu Đồng 

Rón. UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài 

nguyên và Môi trường và Đơn vị tư vấn rà 

soát và hoàn thiện theo quy hoạch chung. 

Đề nghị quy hoạch khu Đồng Quan, nương mạ xen kẹt trong 

khu dân cư xóm Thị Kiều thành đất ở.

Tiếp thu, rà soát đối chiếu với quy hoạch 

chung của thành phố Nam Định đã bổ sung 

và chỉnh sửa.

Đề nghị mở rộng nghĩa trang thôn Gia Hòa về phía Bắc, giáp 

mương tiêu.

Tiếp thu, rà soát đối chiếu với quy hoạch 

chung của thành phố Nam Định đã bổ sung 

và chỉnh sửa.

Đề nghị quy hoạch đất thương mại dịch vụ khu Đồng Sòi.

Tiếp thu, rà soát đối chiếu với quy hoạch 

chung của thành phố Nam Định đã bổ sung 

và chỉnh sửa.

Đề nghị tư vấn lập quy hoạch rà soát tính đồng bộ giữa bảng 

biểu nhu cầu sử dụng đất và bản đồ, phối hợp với cán bộ địa 

chính xã bổ xung các vị trí đề xuất trên.

Tiếp thu, rà soát đối chiếu với quy hoạch 

chung của thành phố Nam Định đã bổ sung 

và chỉnh sửa.

Không có ý kiếnUBND Xã Lộc An 10



Đề nghị bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

của thành phố Nam Định thể hiện quy hoạch là đất lúa 

(thuộc địa giới xã Nam Vân) đề nghị quy hoạch thành đất ở 

vì diện tích nhà nhỏ để quy hoạch là đất lúa không phù hợp 

cho sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung, chỉnh sửa cho 

phù hợp với quy định.

Tại trang 19 trong báo cáo tóm tắt ghi trường tiểu học Nam 

Vân 1,37 ha đề nghị ghi thành : Mở rộng các trường học xã 

Nam Vân 1,37 ha.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung, chỉnh sửa cho 

phù hợp với quy định.

Tại danh mục có các hạng mục vị trí chuyển vị trí các hộ 

giao đất trái thẩm quyền tại xã Nam Vân đề nghị xem xét bổ 

xung tên là đấu giá đất ở.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung, chỉnh sửa cho 

phù hợp với quy định.

Nam Vân là xã ngoại thành với định hướng phát triển kinh 

tế xã hội của thành phố thì việc sản xuất nông nghiệp không 

còn hiệu quả. UBND xã đề nghị chuyển đổi diện tích đất 

nông nghiệp trồng lúa sang thành đất trồng cây cảnh đặc biệt 

là các loại cấp phục vụ vào dịp tết nguyên đán cuối năm 

(hoa, đào, quất cảnh) tại khu vực giáp tuyến đường trục 45m 

xứ đồng Cày Máy, Nội Hưởng, xóm 8.

Tiếp thu, rà soát và bổ sung, chỉnh sửa cho 

phù hợp với quy định.

12 Phường Quang Trung Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

13 Phường Trường Thi Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

14 Phường Vị Xuyên Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

15 Phường Vị Hoàng Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

16 Phường Lộc Hòa Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

17 Phường Hạ Long Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

18 Phường Ngô Quyền Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

19 Phường Nguyễn Du Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

20 Phường Bà Triệu Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

21 Phường Năng Tĩnh Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

22 Phường Cửa Bắc Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

23 Phường Trần Quang Khải Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

24 Xã Nam Phong Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

25 Phường Văn Miếu Không có ý kiến Nhất trí với phương án quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Tiếp thu ý kiến

Không có ý kiếnXã Nam Vân 11
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