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QUYẾT ĐỊNH 
 

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

Khu dân cư Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô 

 
 

 
                      

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 Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

 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 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

 Căn cứ Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND huyện 

Yên Mô về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đồng Nuốn, 

xã Yên Từ, huyện Yên Mô; 

 Căn cứ Văn bản số 2369/SXD-QHKT ngày 26/8/2022 của Sở Xây dựng 

Ninh Bình về việc góp ý về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 

347/TTr-BQL ngày 04/8/2022; Văn bản số 425/BQL ngày 08/9/2022 và Báo cáo 

số 200/BC-KT&HT ngày 12/10/2022 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 Khu dân 

cư Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô; gồm những nội dung sau: 

I. TÊN QUY HOẠCH 

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đồng Nuốn, 

xã Yên Từ, huyện Yên Mô. 
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II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

 Điều chỉnh toàn bộ diện tích ô đất ở kết hợp dịch vụ có ký hiệu NO-DV tại 

phía Bắc khu quy hoạch thành đất ở và gộp vào khu đất ở có ký hiệu NO-7. Nội 

dung điều chỉnh cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

Bảng tổng hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất  

 

STT 

 

Loại đất 

Diện tích (m2) Điều chỉnh (m2) 

Trước điều 

chỉnh 

Sau điều 

chỉnh 

Tăng 

(+) 

Giảm 

(-) 

1 Đất ở 32.020,0 32.047 27,0 - 

2 Đất cây xanh  1.151,0 1.151,0 - - 

3 Đất công cộng (sinh hoạt 

phố) 

 

431,0 
 

431,0 
 

- 

 

- 

4 Đất hành lang thông gió 1.914,0 1.887,0 - 27,0 

5 Đất giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật 

 

31.291,0 
 

31.291,0 

 

- 

 

- 

6 Đất hành lang an toàn 

đường bộ 

 

3.098,0 
 

3.098,0 - - 

7 Đất hành lang bảo vệ đê 6.898,0 6.898,0 - - 

 Tổng: 
 

76.803,0 
 

76.803,0   

 

- Điều chỉnh giảm diện tích đất hành lang thông gió từ 1.914,0m2 thành 

1.887,0m2 (điều chỉnh tính chất sử dụng đất từ đất hành lang thông gió thành đất ở 

do gộp toàn bộ lô đất có ký hiệu NO-DV vào khu đất ở có ký hiệu NO-7). Cụ thể: 

+ Điều chỉnh gộp toàn bộ lô đất có ký hiệu NO-DV (diện tích 1.061 m2) và 

khu đất ở có ký hiệu NO-7 (diện tích 2.224m2) thành khu đất ở có ký hiệu NO-7 

với diện tích 3.312m2; điều chỉnh từ 21 lô nhà ở liền kế và 01 lô đất ở kết hợp dịch 

vụ (ký hiệu NO-DV) thành 32 lô nhà ở liền kế; diện tích các lô đất ở liền kế từ 

100m2/lô đến 162m2/lô thành 79,2m2/lô đến 161,8m2/lô. 

 (Nội dung cụ thể của việc điều chỉnh sử dụng đất xem tại bản vẽ Bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất của hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trình phê duyệt). 

  2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với việc chia lô nhà ở liền 

kế tại khu đất có ký hiệu NO-7 ở phía Bắc khu quy hoạch; 
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- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực khác trong khu dân cư Đồng 

Nuốn, xã Yên Từ giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện phê 

duyệt tại Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 04/8/2020. 

(Nội dung cụ thể của việc điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật xem tại các 

bản vẽ Bản đồ quy hoạch trình phê duyệt). 

3. Các nội dung khác của quy hoạch 

Giữ nguyên theo hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đồng 

Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô đã được UBND huyện Yên Mô phê duyệt tại 

Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 04/8/2020. 

Điều 2. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm hoàn 

thiện hồ sơ quy hoạch theo quyết định được duyệt, công bố công khai, rộng rãi, 

đầy đủ nội dung quy hoạch đã được 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 và UBND huyện, Trưởng các phòng: 

Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; 

Chủ tịch UBND xã Yên Từ; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Xây dựng Ninh Bình (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT, KT&HT. 
          PVQ_KTHT_12b. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phạm Quốc Đạt 
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