
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN KHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Số:          /BC-UBND  
 

 

Yên Khánh, ngày   04  tháng   10  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

V/v Tiếp thu, tổng hợp ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về  

Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Yên Khánh 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

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

20/11/2018; Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tư số 

01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; Văn bản số 

4744/BTNMT-TCQLDĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 cấp huyện; Văn bản số 209/UBND-VP3 ngày 26/5/2020 về việc lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Văn bản số 1502/STNMT-QLĐĐ ngày 26/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Ninh Bình về việc triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030 trên địa bàn các huyện, thành phố; Văn bản số 363/UBND-VP3 

ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 

22/CT-TTG ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, 

UBND huyện Yên Khánh đã tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 của huyện đúng trình tự, nội dung theo quy định hiện hành. UBND 

huyện đã tổ chức hội nghị xin ý kiến các xã, thị trấn, các phòng ban, đơn vị liên 

quan. Đồng thời, UBND Huyện đã Ban hành Văn bản số 609/TB-UBND ngày 

27/8/2021 về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Yên Khánh và đăng tải toàn bộ tài liệu kèm 

theo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Huyện để lấy ý kiến nhân dân trong 

thời gian 30 ngày. Kết quả tổng hợp lấy ý kiến như sau: 

1. Kết quả lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của tỉnh và huyện 

Kết quả lấy ý kiến công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh 

theo văn bản số 722/VPUBND-TT12 ngày 27/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

Ninh Bình trong thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân về phương án quy hoạch 

sử dụng đất huyện Yên Khánh, Văn phòng UBND tỉnh không nhận được ý kiến 

góp ý của tổ chức, cá nhân. 



 

 

2. Kết quả công khai lấy ý kiến nhân dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện như sau: 

 Trong thời gian lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện 

Yên Khánh đã được các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư quan tâm và dành thời 

gian để nghiên cứu, xem xét cả về nội dung, hình thức, nhu cầu, công trình dự án. 

Các công trình, dự án đưa vào kỳ quy hoạch được tính toán, xem xét về tính khả 

thi, nhu cầu, định hướng phát triển của các cấp, các ngành và địa phương nên dự 

thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Khánh đã được tổ 

chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đồng thuận, nhất trí cao.  

 UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức các buổi họp lấy ý 

kiến trực tiếp nhân dân, kết quả tổng hợp lấy ý kiến tại các xã, thị trấn, các phòng 

ban, đơn vị có một số ý kiến đóng góp như: thay đổi tên một số danh mục công 

trình dự án; thay đổi, điều chỉnh vị trí, diện tích và bổ sung công trình dự án phục 

vụ nhu cầu phát triển của các ngành, địa phương. Các ý kiến góp ý đã được UBND 

Huyện chỉ đạo phòng chuyên môn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương 

án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo đúng quy định hiện hành, cụ thể: 

 Xã Khánh An: có 16 ý kiến góp ý điều chỉnh, bổ sung đất cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng; đất ở, đất quốc phòng, đất giao thông, đất sản xuất kinh doanh, dịch vụ,  

đất nông nghiệp khác. 

 Xã Khánh Công: có 2 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất cơ sở tôn giáo; đất quốc 

phòng. 

 Xã Khánh Hải: có 7 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất nông nghiệp khác; đất 

giao thông, thủy lợi; đất quốc phòng, đất ở, đất tôn giáo, tín ngưỡng. 

 Xã Khánh Hòa: có 9 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất quốc phòng, đất ở, đất 

giao thông, thủy lợi, đất sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đất y tế, giáo dục, đất tín 

ngưỡng. 

 Xã Khánh Hồng: có 7  ý kiến điều chỉnh, bổ sung công trình dự án đất quốc 

phòng; đất giao thông; đất cơ sở văn hóa, nghĩa trang.  

 Xã Khánh Lợi: có 11 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất cụm công nghiệp; đất 

giao thông; đất văn hóa, thể thao, tín ngưỡng; đất quốc phòng. 

 Xã Khánh Mậu: có 6 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất cơ sở tôn giáo; đất 

thương mại dịch vụ; đất giao thông; đất quốc phòng, đất văn hóa. 

 Xã Khánh Nhạc: có 8 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất nông nghiệp khác; đất 

cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất tôn giáo, đất cụm công nghiệp, đất giao thông; 

đất cơ sở văn hóa, thể dục thể thao; đất quốc phòng, đất ở. 

 Xã Khánh Phú: có 6 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất trụ sở UBND, đất giao 

thông, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, dịch vụ; đất quốc phòng, đất nông nghiệp 

khác. 

 Xã Khánh Thành: có 7 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất giáo dục, đất thương 

mại dịch vụ; đất thủy lợi; đất giao thông; đất quốc phòng. 

 Xã Khánh Thiện: có 11 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất trụ sở UBND xã, đất 

quốc phòng, an ninh, đất y tế, văn hóa thể thao, đất chợ, đất giao thông, đất ở. 



 

 

 Xã Khánh Thủy: có 2 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất bưu chính viễn thông; 

đất quốc phòng, đất thủy lợi. 

 Xã Khánh Vân: có 7 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất quốc phòng, đất văn hóa, 

đất ở, đất giáo dục, đất giao thông, đất sản xuất kinh doanh 

 Xã Khánh Tiên: có 3 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất quốc phòng, đất sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ, đất giao thông. 

 Xã Khánh Trung: có 11 ý kiến điều chỉnh, bổ sung có đất nông nghiệp khác; 

đất bãi thải xử lý chất thải; đất quốc phòng, đất giao thông, đất văn hóa, thể thao, 

đất ở. 

 Xã Khánh Cư: có 17 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng; đất giao thông; đất quốc phòng, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch 

vụ, đất ở, đất nông nghiệp khác. 

 Xã Khánh Hội: có 8 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất cơ sở tín ngưỡng; đất 

giao thông; đất quốc phòng, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, đất ở, 

đất nông nghiệp khác. 

 Xã Khánh Cường: có 4 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất SXKD, thương mại 

dịch vụ; đất giao thông; đất quốc phòng, đất nông nghiệp khác. 

 Thị trấn Yên Ninh: có 10 ý kiến điều chỉnh, bổ sung đất chợ; đất thương mại 

dịch vụ; đất cơ sở văn hóa; đất giao thông; đất ở đô thị; đất quốc phòng; đất xây 

dựng trụ sở cơ quan, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất thủy lợi. 

 Các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đã được cơ quan chuyên môn tổng 

hợp, tiếp thu, rà soát, báo cáo và lấy ý kiến góp ý của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, hoàn thiện chỉnh sửa theo quy định. 

 UBND huyện Yên Khánh công khai báo cáo kết quả tiếp thu, tổng hợp, 

giải trình, lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình trên trang 

thông tin điện tử của Huyện và báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định 

theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND&UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;      (để B/C) 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lâm Văn Xuyên 
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