
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /QĐ-UBND Hà Nam, ngày        tháng        năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 thị xã Duy Tiên 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 29/2014/TT- 

BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và 

thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 

tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 

01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016- 2020) tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Nam về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Văn bản số 86/TTHĐND-KTNS ngày 24 tháng 7 năm 2020 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về ý kiến với tờ trình số 2199/UBND-

NN&TNMT ngày 23 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm2020 của huyện Duy Tiên; Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên; 

Căn cứ Văn bản số 1385/UBND-NV ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc nghiên cứu đầu tư dự án tổ hợp sản xuất, trưng bày giới thiệu sản 
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phẩm đồ gỗ truyền thống và xây dựng nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH 

Thuận An; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 362/TTr- 

STN&MT ngày 23 tháng 9 năm 2020.
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên, với các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp, tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích khoảng 4,52 ha. 

- Điều chỉnh huỷ bỏ diện tích quy hoạch sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp tại xã Tiên Sơn (xã Châu Sơn cũ), diện tích khoảng 3,00 ha; 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tiên Ngoại, diện tích khoảng 1,52 ha 

2. Điều chỉnh bổ sung Dự án: Khu nhà ở đô thị thuộc quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, diện tích khoảng 12,37 ha. 

- Điều chỉnh huỷ bỏ diện tích quy hoạch sử dụng đất: Khu đô thị Xuân 

Thành ĐT Duy Tiên tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, diện tích 12,37 ha. 

3. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị Văn Xá tại phường Yên 

Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 15,50 ha (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; trong danh mục dự án thực 

hiện giai đoạn 2016-2020 có tên là Khu nhà ở mới xã Yên Bắc, diện tích 6,90 

ha, nay điều chỉnh tên là Khu nhà ở đô thị Văn Xá tại phường Yên Bắc, thị xã 

Duy Tiên, diện tích 15,50 ha). 

4. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở Chợ Lương tại phường Yên Bắc, 

thị xã Duy Tiên, diện tích 19,80 ha (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; trong danh mục dự án thực hiện 

giai đoạn 2016-2020 có tên là Khu đô thị dọc QL38 TX Đồng Văn, diện tích 

18,30 ha, nay điều chỉnh tên là Khu nhà ở Chợ Lương tại phường Yên Bắc, thị 

xã Duy Tiên, diện tích 19,80 ha). 

5. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường 

Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 13,40 ha (Vị trí đã có trong bản đồ điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; trong danh mục dự án 

thực hiện giai đoạn 2016-2020 có tên là Khu dân cư mới xã Yên Bắc, diện tích 

10,80 ha, nay điều chỉnh tên là Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên 

Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 13,40 ha). 

6. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn 

thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông phường 

Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử 
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dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở đô 

thị phía Đông Nam Đồng Văn thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 

khu vực phía Đông phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, diện tích 11,91 ha). 

7. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị tại vị trí lô đất 1.3 DT10 

theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030 (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh, bổ sung tên là Khu nhà ở đô thị tại vị trí lô 

đất 1.3 DT10 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030, diện tích 5,44 ha). 

8. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị phía Đông tuyến đường 68m 

đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn phường Đồng Văn và phường 

Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở đô 

thị phía Đông tuyến đường 68m đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn 

phường Đồng Văn và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, diện tích 7,51 ha). 

9. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị phía Tây tuyến đường 68m 

đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn phường Đồng Văn và phường 

Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở 

đô thị phía Tây tuyến đường 68m đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn 

phường Đồng Văn và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, diện tích 11,71 ha). 

10. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở tại phường Hoàng Đông, thị xã 

Duy Tiên (xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên cũ), (Vị trí đã có trong bản đồ điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung 

tên là Khu nhà ở tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, diện tích 10,74 ha). 

11. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau kính và 

xây dựng nhà xưởng cho thuê tại phường Hoà Mạc và xã Chuyên Ngoại, thị xã 

Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Nhà máy sản xuất các sản 

phẩm sau kính và xây dựng nhà xưởng cho thuê tại phường Hoà Mạc và xã 

Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, diện tích 17,83 ha). 

Điều 2. Giao UBND thị xã Duy Tiên: 

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, thực hiện cập nhật quy hoạch, 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo 

quy định. 

- Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất để thực hiện dự án trên theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất được duyệt, trường hợp có bất cập thì kịp thời báo cáo UBND 
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tỉnh để quyết định điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý 

Phát triển khu đô thị mới; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Duy Tiên; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH 
- VPUB: LĐVP, NN&TNMT;  
- Lưu: VT.   
L/ĐĐ/2020/QĐ44  

  
  

 Nguyễn Đức Vượng 
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