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Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 2435/UBND-KT&HT ngày 

24/11/2022 của UBND huyện Yên Mô về việc xin ý kiến thống nhất về đồ án 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đồng Trên tại xã Yên Từ và xã Yên 

Phong, huyện Yên Mô. Sau khi nghiên cứu nội dung hồ sơ, đối chiếu với quy 

hoạch có liên quan, Sở Xây dựng có một số ý kiến như sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch: 

Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính của xã Yên Từ và 

xã Yên Phong, trong đó: 

- Đối với khu vực tại xã Yên Từ: Theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 

xây dựng xã Yên Từ giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được 

UBND huyện Yên Mô phê duyệt tại Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 thì khu vực lập quy hoạch điểm dân cư thuộc xã Yên Từ, huyện Yên 

Mô được xác định là đất ở tại nông thôn. 

- Đối với khu vực tại xã Yên Phong: Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng nông thôn mới xã Yên Phong đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã 

được UBND huyện Yên Mô phê duyệt tại Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 

06/12/2022 thì khu vực lập quy hoạch điểm dân cư thuộc xã Yên Phong, huyện 

Yên Mô được xác định là đất ở tại nông thôn. 

2. Về nội dung hồ sơ đồ án 

- Về quy cách thể hiện hồ sơ (khung bản vẽ, ký hiệu,…): Đề nghị rà soát 

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

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 

- Đề nghị rà soát, bổ sung các nội dung của hồ sơ theo quy định tại điều 14, 

điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng. 

- Về các căn cứ pháp lý: Bổ sung các Văn bản, căn cứ pháp lý có liên quan 

(Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; Quyết định phê duyệt quy 

hoạch chung xây dựng;…) vào mục các căn cứ pháp lý. 
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- Về Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch: Đề nghị thể hiện trên 

nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000; trong đó cần làm rõ được sự liên kết đối với 

các khu vực xung quanh của khu vực lập quy hoạch chi tiết. 

- Về phương án quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch chi tiết nằm giáp với 

khu dân cư hiện trạng và khu dân cư đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt 

(khu dân cư Đồng Nuốn, xã Yên Từ), do đó cần đảm bảo đồng bộ về hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực. 

- Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Bổ sung ký hiệu tầng cao 

công trình khu vực đất công cộng vào bản vẽ “Sơ đồ tổ chức không gian kiến 

trúc cảnh quan”. 

- Về quy hoạch hệ thống giao thông:  

+ Bổ sung mặt cắt tuyến đường phía Nam, phía Tây, phía Bắc giáp khu 

vực lập quy hoạch. 

+ Trong bản vẽ “Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông” đang thể hiện 02 

mặt cắt có ký hiệu 3-3 với quy mô mặt cắt khác nhau (13,5m và 15m). Đề nghị 

rà soát lại cho phù hợp. 

+ Theo phương án quy hoạch chi tiết đề xuất điểm đấu nối với Quốc lộ 

12B phía Tây Nam khu vực quy hoạch, đề nghị khi thực hiện quy hoạch cần 

đảm bảo các thủ tục đấu nối phù hợp với các quy định hiện hành.  

Đề nghị UBND huyện Yên Mô tổng hợp, nghiên cứu hoàn thiện theo các 

nội dung góp ý trên và gửi hồ sơ đã phê duyệt về Sở Xây dựng quản lý./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, phòng QH-KT . 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Đinh Đức Hữu 
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