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QUYẾT ĐỊNH  
 

 

Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân khu 

số 2 (zone 2) thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể 

thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

 

                    UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 
 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy 

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

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 

thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô 

thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp 

du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng; 

Căn cứ Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND huyện 

Yên Mô về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân khu số 2 

(zone 2) thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân 

golf 54 lỗ hồ Yên Thắng; 



2 
 

  

Căn cứ Văn bản số 360/SXD-QHKT ngày 15/02/2022 của Sở Xây dựng Ninh 

Bình về việc góp ý điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân khu số 2 

(zone 2) thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân 

golf 54 lỗ hồ Yên Thắng; 

Theo đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess tại Tờ trình số 

185/TTr-PVIN ngày 12/01/2022; Tờ trình số 16A/TTr-PVIN ngày 25/3/2022 và 

Báo cáo số 79/BC-KT&HT ngày 15/4/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân 

khu số 2 (zone 2) thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể 

thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng, gồm những nội dung sau: 

I. TÊN ĐỒ ÁN 

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân khu số 2 (zone 2) 

thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ 

hồ Yên Thắng. 

II. PHẠM VI VÀ QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH 

 1. Phạm vi ranh giới 

Phạm vi Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân khu số 2 (zone 2) thuộc Quy 

hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên 

Thắng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 

16/9/2021, cụ thể như sau: 

- Phía Bắc giáp hồ Yên Thắng và rừng phòng hộ; 

- Phía Nam giáp sân golf Hoàng Hậu; 

- Phía Đông giáp hồ Yên Thắng; 

- Phía Tây giáp rừng phòng hộ. 

2. Quy mô lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

Quy mô diện tích lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân 

khu số 2 (zone 2) thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể 

thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng giữ nguyên: 135.681,20 m2.    

III. TÍNH CHẤT KHU QUY HOẠCH 

Tính chất giữ nguyên theo Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 

của UBND huyện: “Là khu vực thực hiện dự án kết hợp nhiều loại hình du lịch 

nghỉ dưỡng như: Trung tâm hội nghị đa năng, khách sạn, biệt thự cao cấp, khu 

vui chơi giải trí ngoài trời, khu công viên cây xanh, hồ nước. Là khu vực quy 
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hoạch có thiết kế đồng bộ về hạ tầng, phù hợp với định hướng Điều chỉnh Quy 

hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên 

Thắng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

19/5/2021”. 

IV. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH  

1. Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất phân khu số 2 (zone 2) 

thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 

54 lỗ hồ Yên Thắng 

 - Điều chỉnh ranh giới, quy mô diện tích, chia lô khu đất biệt thự nghỉ 

dưỡng BT-01 gồm 08 lô đất có ký hiệu từ BT-01.01 đến BT-01.08, mật độ xây 

dựng tối đa 44% theo quy hoạch được phê duyệt thành 06 lô đất biệt thự nghỉ 

dưỡng (ký hiệu từ BT-01.01 đến BT-01.06; có diện tích từ 778,53m2 đến 

1.164,05m2; mật độ xây dựng tối đa 45%); 

 - Điều chỉnh ranh giới, quy mô diện tích, chia lô khu đất biệt thự nghỉ 

dưỡng BT-02 gồm 08 lô đất có ký hiệu từ BT-02.01 đến BT-02.08, mật độ xây 

dựng tối đa 45% theo quy hoạch được phê duyệt thành 06 lô đất biệt thự nghỉ 

dưỡng (ký hiệu từ BT-02.01 đến BT-02.06; có diện tích từ 1.131,74m2 đến 

1.872,74m2; mật độ xây dựng tối đa 40%); 

- Điều chỉnh ranh giới, quy mô diện tích, chia lô khu đất biệt thự nghỉ 

dưỡng BT-03 gồm 06 lô đất có ký hiệu từ BT-03.01 đến BT-03.06, mật độ xây 

dựng tối đa 46% theo quy hoạch được phê duyệt thành 04 lô đất biệt thự nghỉ 

dưỡng (ký hiệu từ BT-03.01 đến BT-03.04; có diện tích từ 1.253,28m2 đến 

1.345,91m2; mật độ xây dựng tối đa 40%); 

- Điều chỉnh ranh giới, quy mô diện tích, chia lô khu đất biệt thự nghỉ 

dưỡng BT-04 gồm 26 lô đất có ký hiệu từ BT-04.01 đến BT-04.26, mật độ xây 

dựng tối đa 60% theo quy hoạch được phê duyệt thành 13 lô đất biệt thự nghỉ 

dưỡng (ký hiệu từ BT-04.01 đến BT-04.13; có diện tích từ 620,20m2 đến 

717,16m2; mật độ xây dựng tối đa 48%); 

- Điều chỉnh ranh giới, quy mô diện tích, chia lô khu đất biệt thự nghỉ 

dưỡng BT-05 gồm 15 lô đất có ký hiệu từ BT-05.01 đến BT-05.15, mật độ xây 

dựng tối đa 52% theo quy hoạch được phê duyệt thành 09 lô đất biệt thự nghỉ 

dưỡng (ký hiệu từ BT-05.01 đến BT-05.09; có diện tích từ 751,31m2 đến 

816,95m2; mật độ xây dựng tối đa 45%); 

- Điều chỉnh diện tích các lô đất cây xanh có ký hiệu CX-02, CX-03, CX-

06, CX-10 và gộp lô đất CX-04 vào lô đất CX-03 cho phù hợp với phương án 

điều chỉnh, sắp xếp đất biệt thự nghỉ dưỡng. 

(Các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết theo hồ sơ trình duyệt). 
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Bảng so sánh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất phân khu số 2 (zone 2) 

thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 

54 lỗ hồ Yên Thắng 

 

STT 

 

Loại đất 
Diện tích (m2) Điều chỉnh(m2) 

Trước điều 

chỉnh 

Sau điều 

chỉnh 

 

Giảm 

 

Tăng 

 Diện tích đất phân khu 

số 2 (zone 2)  

 

135.681,20 

 

135.681,20 
  

1 Đất Trung tâm hội nghị 

đa năng, nhà điều hành 

khu zone 2 

 

9.218,70 

 

9.218,70 

  

2 Đất nhà quản lý dịch vụ 

du thuyền 1.225,55 1.225,55 
  

3 Đất xây dựng khách sạn 17.032,79 17.032,79   

4 
 

Đất biệt thự nghỉ dưỡng 45.120,62 43.498,66 

 

1.621,96 
 

5 Đất tôn giáo tín ngưỡng 946,16 946,16   

6 Đất công viên cây xanh 29.826,52 31.448,48  1.621,96 

7 Đất hạ tầng kỹ thuật 

(trạm xử lý nước thải) 600,82 600,82 
  

8 Đất giao thông, bãi đỗ xe 31.710,04 31.710,04   

- Đất bãi đỗ xe 1.688,29 1.688,29   

- Đất giao thông 30.021,75 30.021,75   

 

Bảng tổng hợp sử dụng đất sau khi điều chỉnh 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

1 
Đất Trung tâm hội nghị đa năng, nhà điều hành 

khu zone 2 
9.218,70 6,79 

2 Đất nhà quản lý dịch vụ du thuyền 1.225,55 0,90 

3 Đất xây dựng khách sạn 17.032,79 12,55 

4 Đất biệt thự nghỉ dưỡng 43.498,66 32,06 

5 Đất tôn giáo tín ngưỡng 946,16 0,70 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

6 Đất công viên cây xanh 31.448,48 23,18 

7 Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải) 600,82 0,44 

8 Đất giao thông, bãi đỗ xe 31.710,04 23,37 

- Đất bãi đỗ xe  1.688,29 1,24 

- Đất giao thông 30.021,75 22,13 

TỔNG 135.681,20 100 
 

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 phân khu số 2 (zone 2) thuộc quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du 

lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng đã được UBND huyện Yên Mô phê 

duyệt tại Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 16/9/2021. 

Điều 2. Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess có trách nhiệm hoàn thiện hồ 

sơ quy hoạch theo quyết định được duyệt; phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

các cơ quan có liên quan và UBND xã Yên Thắng công bố công khai, rộng rãi 

đầy đủ nội dung quy hoạch đã được phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị 

và nhân dân biết; đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh 

tế và Hạ tầng; Tài chính – Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess; Chủ 

tịch UBND xã Yên Thắng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Sở Xây dựng Ninh Bình; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT, KT&HT. 
      PVQ_KTHT_(15b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phạm Quốc Đạt 
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