
UYBAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S& 310 /QD-TJBND Ninh BInh, ngàyaq tháng 3 nãm 2020 

QUYET DJNH 
V/v phê duyt K hoich phát trin nhà & tinh Ninh BInh nãm 2020 

di vói các khu vrc thrc hin phát trin nba & theo di an. 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can cü Lu.t T chüc chInh quyn dja phrcing ngày 19/6/20 15; 
Can cü Lut Nba & ngày 15/11/20 14; Lust  Lut Dt dai ngày 29/11/2013; 

Lut Quy hoach do thj ngày 17/06/2009; Lut Kinh doanh bat dng san ngày 
25/11/2014; 

Can cir Nghj djnh s 99/2015/ND-CP ngây 20/10/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt và hithng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Nhà a; Nghj djnh so 
100/20151ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü ye phát triên và quãn 1 nhà & 
xâhi; 

Thrc hin Nghj quyt s 14/NQ-1-IDND ngày 10/7/2018 cüa Hi dông nhân 
dan tinh Ninh BInh v thông qua Chrcing trInh so 65/CTr-UBND ngày 29/6/2018 
cüa Uy ban nhân dan tinh ye phát triên nhà & tinh Ninh BInh den nàm 2020, djnh 
huâng den näm 2030; 

Theo d nghj cüa Giám dc Sâ Xây drng ti T& trInh so 400/TTr-SXD ngày 
28/02/2020, Van ban thâm djnh so 49/STP-XDKTVBQPPL ngày 21/01/2020 cUa 
Sâ Tu pháp, 

QUYET DNll: 

Diu 1. Phê duyt K hoach  phát trin nhà & tinh Ninh BInh nãm 2020 d6i vài 
các khu vrc thirc hin phát triên nhà a theo d1r an. 

.x D.eu 2. To chuc thtrc hiçn 
Chánh V phông Uy ban nhân dan tinh; Thu tru&ng cac s&, ban, ngành, doàn 

the cüa tinh; Chu tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô chju trách nhim thi 
hãnh Quyêt ctjnh nay. 

Diu 3. Hiu Ityc thi hành 
Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k./. 

Noinhin: 
-NhirDieu3; 
- B Xãy drng (cle b/c); 
- Thu?mg trrc Tinh üy; 
- Thtr&ng trrc FIDND tinh; 
- Lnh do UBND tinh; 
- Di Phat thanh và Truyn hInh tinh; 
- Cong thông tin din tCr tinh; 
- Luu VT, VP4,3,5. 
B/05.QD 

TM. U'c BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Nguyn Ng9c Thch 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc Ip - Tu do - Hnh phüc 

KE HOiCH 
, .. S 0 9 S - Phat trien nha o' tinh Ninh Binh nam 2020 

di vói các khu vyc thirc hin phát trin nhà & theo dt1 an 
(Kern theo Quylt dnh /QD-UBND ngày 04' tháng 3 nám 2020 

cz.a Uy ban nhán dan tinh Ninh BInh) 

Trin khai thrc hin Nghj quy& s6 14/NQ-HDND ngày 10/7/2018 cüa Hi 
dông nhãn dan tinh Ninh BInh ye thông qua Chi.rang trInh so 65/CTr-UBND ngày 
29/6/2018 cüa Uy ban nhân dan tinh ye phát triên nhà a tinh Ninh BInh den nãm 
2020, djnh hithng den nãm 2030; can cr tInh hmnh thirc té phát triên nhà a trên dja 
bàn tinh, Uy ban nhan dan tinh ban hành Ké ho?ch phát trién nhà a tinh Ninh BInh 
näm 2020 dôi vâi các khu vrc thrc hin phát trién nhà a theo di,r an nhu sau: 

I. M1JC IMCH, YEU CAU 
1. Myc dIch 
- Cu the hóa vic thrc hin cac mlic tiêu phát trién nhà a ti Chxong trInh 

phát triên nhà a tinh Ninh BInh den näm 2020 và djnh hsàng den näm 2030 dã 
duçic Uy ban nhân dan tinh Ninh Binh phê duyt ti Quyêt djnh so 1066/QD-
UBND ngày 22/8/2018. 

- Tüng buàc hoàn thin h thng h tang k5 thut cüa dja phixing dam bâo 
tiên d cüa các mic tiéu ye nông thôn mâi, do thj hóa. 

- Huy dng ngun hrc tt'r các thành ph&n kinh t tham gia phát triên nhà ô. 

2. Yêu cu 
- Barn sat ni dung Chuing trInh phát trin nhà a tinh Ninh Binh dã duqc phê 

duyt; Quy hoch, kê hoach  sir diing dat cüa tinh; nhu câu thirc té ye nhà a, tInh 
hInh hang ton kho, nhu câu cüa thj tnr&ng dé to chirc thijc hin Kê hoach phát 
trién nhà ô tinh Ninh BInh näm 2020. 

- Các Sa, ban, ngành, Uy ban nhãn dan các huyn va thành ph di.rçic giao 
nhim vi phãi nghiêm tüc to chrc triên khai có hiu qua Kê hoach phát triên nhà a 
cüa tinh. 

- Các chü dAu tii dir an thrc hin dÀy dü trách nhirn theo K ho?ch nay và 
quy djnh cüa pháp Iut hin hânh, tp trung nguOn hrc triên khai dir an theo diing 
tiên d, dam bão chat hxçing xây drng Cong trInh thuc dr an. 

II. KE HOACH PHAT TRIEN NHA 1 TINH NINH B!NH NAM 2020 
DOI vn CAC KHU VIC TH1TC HIN PHAT TRIIN NBA O THEO DV AN 

Nàm 2020, trén dja bàn tinh Ninh BInh dr kin 18 khu vrc phát trin nhà a 
theo dir an yàj tong quy mô nhi.r sau: 

- Tng din tIch dAt quy hoach  thrc hin phát trin nhà a: 27 1,57 ha; 

- Tng din tIch dAt xây drng nhà a: 108,77 ha; 



- S h.rqng nhà a: 7.5 54 can (lô); 
- Tng s dan duçvc dáp üng: 31.433 ngu&i; 
- Dja dim cii th xác djnh ti PhAn III cüa K hoich. 
III. KE HOACH PHAT TRIEN NHA O TREN D!A  BÀN CAC HUYN, 

THANH PHO NAM 2020 
1. Huyn Gia Vin: Phát trin nhà a theo dir an t?i  02 khu vijc: 
1.1. Khu nhà ô' cong nhân Khu cOng nghip Gián KIuu thu3c xd Gia 

Trân, huyn Gia Viên. 
- Tng din tIch dt thirc hin quy hoch phát trin nhà &: 221.607 m2  dt 

duc den bü, giãi phóng mt bang và thirc hin xây dimg c sâ h tang theo Quyêt 
djnh so 861/QD-UBND ngày 19/6/2017 cüa IJBND tinh Ninh Bmnh (Thuc Quy 
hoch chi tiêt 1/500 Khu nhà a vâ djch viii cong nhãn Khu cong nghip Gián 
Khâu). 

- Tng din tIch dt xây drng nba a: 41.000 m2. 
- Tng s6 can nhà (ttrang mg lô dat): 82 can (lô). 
- Tong s can h chung cu: 1.750 cAn. 
- Tng s dan di.rçc dáp i'rng: 5.000 ngu?i. 
1.2. K/rn nhà ô 1hw1ng mcii 4ii xd Gia Van, huyçn Gia Viên 
- Tng din tIch dt thrc hin quy hoch phát triên nhà a: 75.000m2. 
- Tng din tIch dt xây drng nhà a: 37.500m2. 
- Tng s cAn nhà (tuxang 1mg lô dt): 375 cAn (lo). 
- Tng si dan thrçrc dáp 1mg: 1200 nguäi. 
2. Huyn ba Ltr: Phát trin nhà a theo dr an ti 02 khu vrc: 
2.1. Khu do 1/4 Nm/i ThJng, xd Nm/i Thing, huyn Hoa Lw 
- Tng din tIch dt thrc hin quy hoch phát trin nhà a: 180.000 m2. 
- Tng din tIch dt xây drng nba a: 70.000 m2. 
- Tong s cAn nhà (tuong 1mg lô dt): 400 cAn (lô). 
- Tng s dan duxçc dáp 1mg: 1.600 ngu?iii. 
2.2. Khu dan cwXlll-12 1hu5cxâNinh Khang vàxANinh M9, huyn Hoa Lw 
- Tng din tIch dt thrc hin quy hoch phát trin nhà a: 81.200 m2. 
- Tng din tIch dt xây dmng nhà a: 5 8.006 m2. 
- Tong s cAn nhà (tuong 1mg lô dat): 176 can (10). 
- Tng s dan &rqc dáp 1mg: 704 nguai. 
3. Huyn Kim Soii: Phát trin nhà a theo dr an tai  04 khu virc: 
3.1. Khu dan cw Tan Than/i I, xd Tan Than/i 
- Tng din tIch d.t thirc hin quy hoach phát triên nhà a: 99.492 m2. 
- Tng din tIch dt xây dmg nhà a: 40.053 m2. 
- Tng s cAn nhà (tuong 1mg 10 dat): 407 cAn (10). 
- Tng s dan di.rçic dáp 1mg: 1.628 nguäi. 
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3.2. Khu dan cit Tan Thành II, xii Tan Thành 
- Tng din tIch dt thirc hin quy hoch phát trin nhà a: 166.254 m2. 

- Tng din tIch dAt xây drng nba a: 63.110 m2. 

- Tng s can nba (twmg 1mg lô dAt): 523 can (lô). 
- Tong s dan thrcrc dáp 1mg: 2.092 ngithi 

A . A 3.3. Khu dan cit ml Iran Bin/i Mm/i I 
- Tng din tIch dAt thirc hin quy hoch phát trin nba ô: 190.000 m2. 

- Tng din tIch dAt xây dirng nhâ a: 57.000 m2. 

- Tng s can nhà (tucmg 1mg lô dAt): 380 can (lô). 
- Tng s dan &rcic dáp 1mg: 1.520 ngirYi. 
3.4. K/mu dan cit thj IraAn  BInh Minh A 

- Tng din tIch dAt thrc hin quy hoach phát trin nhà ô: 198.000 m2. 

- Tong din tIch dAt xây dirng nhà a: 58.680 m2. 

- Tng s can nhà (ttxcing 1mg lô dAt): 390 can (lô). 
- Tng s dan di.rcic dáp 1mg: 1.560 ngixäi. 
4. Huyn Nho Quan: Phát trin nhà a theo dir an ti 02 khu vrc: 
4.1. K/mu dan cwHoàng Van, xdLzc Van 
- Tng din tIch dAt thrc hin quy hoch phát trin nba a: 138.900 m2. 

- Tong din tIch dAt xây dmg nhà a: 83.300 m2. 

- Tng s can nba (tuong 1mg lô dAt): 426 can (lô). 
- Tng s dan di.rcic dáp 1mg: 1.704 ngu&i. 

A 4.2. K/mu dan cit Cau Moe, xa Van Pliong 
- Tng din tIch dAt thrc hin quy hoach phát trin nhà a: 9 1.000 m2. 

- Tong din tIch dAt xây drng nhà a: 54.600 m2. 

- Tong s can nba (tuang 1mg lô dAt): 215 can (lô). 
- Tng s dan ducic dáp 1mg: 860 nguii. 
5. Huyn Yen Khánh: Phát trin nba a theo dr an ti 02 khu vrc: 
5.1. K/mu dan cwmóiphá 4 và khu Irung thj traAn  Yen Nm/i 
- Tng din tIch dAt thrc hin quy hoch phát trin nhà a: 114.911 m2. 

- Tong din tIch dAt xây dimng nhà ô: 7 1.370,4 m2. 

- Tng s can nba (ti.rong 1mg lô dAt): 481 can (lô). 
- Tng s dan duçic dáp 1mg: 1.924 ngi.thi. 
5.2. K/mu dan cit máiphá Thj Ian, Bang Lan Ihj Iran Yen Nm/i 
- Tng din tIch dAt thirc hin quy hoch phát triên nhà a: 95.594 m2. 

- Tcng din tIch dt xây drng nhà a: 52.47 1 m2. 

- Tong s can nhà (tuorng 1mg to dAt): 301 can (10). 
- Tng s dan ducic dáp 1mg: 1.204 ngu&i. 
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6. Huyn Yen Mo: Phát trin nhà a theo dir an t?i  02 khu vijc: 
6.1. Khu dan cit Tan Thjnh, thj trtJn Yen Thjnh: 
- Tng din tIch dt thirc hin quy hoach  phát trin nhà a: 193.222 m2. 
- Tng din tIch d.t xây dirng nhà a: 69.560 m2. 
- Tng s can nba (tiiang i'rng lô dat): 731 can (lo). 
- Tng s dan di.rçic dáp rng: 2.932 nguäi. 
6.2. Khu dan cwxd Yen Lam 

- Tng din tIch dt thirc hin quy hoach phát trin nhà a: 98.800 m2. 
- Tng din tIch dt xây drng nhà a: 44.460 m2. 
- Tng s can nhà (tucmg irng lô dat): 523 can (lô). 
- Tng s dan dirçic dáp 1rng: 2.100 nguai. 
7. Thành ph Ninh BInh: Phát trin nhà a theo dr an tai  02 khu virc: 
7.1. Kh u dan cit mói phIa Dông dwurng Nguyln Minh Không ('dwô'ng QLJ 

S C . tranh lhanh pho Ninh Bin/i) 
- Tng din tIch dt thirc hin quy hoach  phát trin nba i: 154.800 m2. 
- Tng din tIch dt xây drng nhà a: 48.193 m2. 
- Tng s can nhà (tuang üng lô dat): 139 can (lô). 
- Tng s dan duçc dáp rng: 3.030 nguäi. 
7.2. Khu do lhj mó7 Ninh Tim, thành p/ia Ninh BIn/i 
- Tng din tIch dt thrc hin quy hoach phát trin nba &: 489.000 m2. 
- Tng din tIch dt xây d%rng nhâ a: 177.12 1 m2. 
- Tng s cAn nhà (ti.rang üng lô dt): 1.456 cAn (lô). 
- Tng s dan duqc dáp trng: 3.000 ngutYi. 
7.3. Khu n/ia a Cong p  C'J phin be lông thép Nm/i Blnh 
- Tong din tIch d,t thirc hin quy hoach phát trin nba &: 64.684 m2. 
- Tng din tIch dt xây drng nba a: 24.254,4 m2. 
- Tng s cAn nhà (tuang frng 10 dat): 136 cAn (lo). 
- Tong s dan duçic dáp 1rng: 544 ngu&i. 
8. Thành ph Tam Dip: Phát trin nhà a theo dr an ti 01 khu virc: 
8.1. Xây dy'ng khu dan cit mó'iphithng Yen Bin/i, than/i ph6 Tam Dip 
- Tng din tIch dt thrc hin quy hoach  phát trin nba a: 32.800 m2  
- Tng din tIch dAt xây dmg nhà a: 20.000 m2  
- Tng s cAn nba (ti.rang rng 10 dAt): 54 cAn (10) 
- Tong s dan duçic dáp mg: 200 nguvi. 
1. S& Xy dirng 
- Chü tn, ph& hqp vâi Uy ban nhân dan các huyn, thành ph và các sa, 

Ngânh có lien quan triên khai thirc hin Kê hoch phát triên nbA a; htràng dan, 
don dôc vA giAi quyêt nhUng khó khAn vithng mAc trong qua trInh th1rc hin theo 
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thâm quyên vá báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, quy& djnh di vâi trix&ng 
hçip vuçit thâm quyên; tong hqp báo cáo kêt qua thrc hin den Uy ban nhân dan 
tinh theo djnh k' vào gifia qu IV hang näm. 

- Chü trl, ph& hqp vâi UBND các huyn, thành ph và các S&, Ngành Co lien 
quan tong hçp, trInh UBND tinh phê duyt Danh miic các dir an dâu ti' xây dirng 
nhà a trên dja bàn tinh. Cong bô Danh mic các dir an dâu tx xây dirng nhà a trên 
dja bàn tinh d.rçic phê duyt trén Mng dâu thâu quôc gia, Báo Dâu thâu, Cong 
thông tin din tr cUa Tinh và Website cüa S& Xây drng dê các nhà dâu tir dãng k 
tham gia. TO chüc 1p thâm djnh, trInh UBND tinh chap thun chü tnrng dãu tix 
các dir an dâu tu xây dtrng nhà &. 

- PhM hqp vói các Sa, Ban, Ngành CO lien quan d kim tra, don dc tin d 
thirc hin các dir an nhà a trén dja bàn toàn tinh. Xem xét, dánh giá nàng lirc cüa 
chü dâu tu, can nhac khá näng dáp irng nhu câu cüa các dr an trInh Uy ban nhân 
dan tinh dê có kê hoach phê duyt bô sung, loi bO hoc có các hInh thüc chuyên 
dôi phü hqp vâi nhu câu thirc tê cüa các dja phuong trong ttrng giai don C%1 the. 

2. S& K hoch và Du tir 
- Chü tn, kêu gçi các nhà du ttr trong và ngoài nuâc tham gia vào các dr an 

nhà a trên dja bàn tinh. 
- Can cü K hoch phát trin nhà cüa tinh, &ra chi tiêu phát trin nhà a cüa 

tinh vào kê hoach  phát triên kinh tê xã hi tinh hang näm. 
3. S& Tài chInh 
- Chü trI, phi hçxp vói các dcxn vj lien quan dy nhanh tin d thm djnh giá 

khai diem to thun lçii cho các don vi sam tO chIrc dâu giá. 
- Chü trI, phi hçip vâi các dcm vj lien quan can cü vào khâ näng ngân sách 

tham mu'u cho UBND tinh bô tn kinh phi dê thrc hin 1ira chçn chü dâu tu các d%r 
an phát triên nhà &. 

4. S& Tài nguyen và Môi tru'ô'ng 
- Tng hqp nhu cu sir d%lng dt cüa cac dja phucing, tham muu cho Uy ban 

nhân dan tinh phê duyt ké hoch sr d%lng dat hang näm lam ca sa thrc hin vic 
thu hôi dat, giao dat thrc hin dir an. 

- Tang cuang cOng tác kim tra vic sü drng dt cüa các nhà dAu tir dir an 
nhà a thi.rang mai  nhäm dam bâo dung miic dIch sir diing. DOng thai, tham muu 
UBND tinh xü l theo thâm quyên dôi vâi các dr an dA dixqc giao dat, cho thuê 
dat thirc hin dir an cO vi phm pháp lut ye dat dai. Thirc hin thu tiic giao dat, 
cho thuê dat theo quy djnh. 

- Phi hqp giâi quyt theo th.m quyn các khO khãn, vuang mc lien quan 
den chinh sách bôi thu&ng, giái phóng mt bang cac d%r an dâu tu xay dung khu 
dâncuvanhaa. 

5. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 
- Hoàn thành cong tác 1p quy hoach chi ti& t l 1/500, cp nht, b sung 

các so lieu vào K hotch phát trien nba cüa dja phixang. 
- Can cir Kê hoch duqc phê duyt, các dja phucing d xut danh rniic các dtr 

an cu the dê trInh UBND tinh xem xét ban hành Danh mi1c các dir an dâu tu xây 
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drng nhà & trên dja bàn tinh d t chüc thirc hin; b sung, cp nht các dir an vào 
Ke hoach sr ding dat hang näm cUa dja phuong d to chüc th%rc hin. (Các dr an 
dâu tu xây dmg nhà a trên dja bàn duçic de xuât phâi bao gôm các ni dung co 
bàn nhu: ten dir an, dja diem dâu tu xây d%rng, quy mô dr an, quy hoach chi tiêt 
cüa dr an, so b tong müc dâu tu, chi phi den bü giãi phóng mt bang, nguôn von, 
tiên d thirc hin dr an, miic tiêu dâu tu, so hxqng nhà a, tong din tich san xây 
dirng nhà &, hInh thCrc kinh doanh nhà âvà các ni dung khác có lien quan theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye kinh doanh bat dng san). 

- Rà soát nhu cu nhà a thirc t cüa dja phixang d có d xut diu chinh, b 
sung Chuong trinh, Ke hoach phát triên nba & dâ ducic phê duyt. 

- Thrc hin chüc näng quãn 1 nhà nirâc v phát trin và quân 1 nba & trên 
dja bàn; theo dôi, kiêm tra dOn dôc các chü dâu tu triên khai thiic hin dir an phát 
triên nhà dam bâo dung ni dung, tiên d theo chü trucrng dâ dtrcic chap thu.n; 
xCr 1 hoc kiên nghj xü l các tnr&ng hqp vi phm cüa to chirc, Ca nhân ye quy 
hoch, xây dmg và kinh doanh bat dng san. 

- Djnh kS'  hang Qu báo cáo kt qua thrc hin vic pháttrin nhà & trén dja 
bàn theo quy dlnh tai Quy chê phôi hqp cung cap thông tin ye nba a và thj tnthng 
bat dng san. 

6. Trách nhim cüa các S&, ngành lien quan 
Các S&, ngành lien quan thrc hin các cOng vic theo chüc nàng, nhim vi 

duqc giao, phôi hçip vâi Uy ban nhân dan các huyn, thành phô dê hoàn thành Ke 
hoach phát triên nba & tinh Ninh BInh nàm 2020, dáp rng dU nhu câu ye nhà &, 
tránh vic si'r diing dat khong hiu qua. 

7. Các Chü dâu tir thy an phát trin nhà & 
Co trách nhiêm l,p, trInh duyt dir an nhà ô và trin khai thirc hin dr an sau 

khi ducic co quan Co thâm quyên phê duyt theo dñng ni dung dir an và tiên d dã 
ducic phê duyt. 

Trong qua trmnh t chüc thuc hin, Thu tru&ng các s&, ban, ngành, Uy ban 
nhân dan các huyn, thành phO can cü Chuong trInh phat triên nba a tinh Ninh 
BInh dn nàm 2020, djnh huâng den näm 2030 dA duqc Hi dông nhân dan tinh 
thông qua dê trien khai thirc hin Kê hoch nay cho phü hqp, chü dng dê xuât v&i 
Uy ban nhân dan tinh nhthig ni dung can dieu chinh, bô sung dê thrc hin tot k 
hoach tren./. 

TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Nguyen Ng9c Thch 
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