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V/v quãn 1 quy hoich khu cong
nghip trên dja bàn tinh.

Ninh BInh, ngày J3 tháng 6 nám 2019

Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc

KInh gi'ri:

- Ban Quãn 1 các khu cong nghip tinh;
- Các si: K hoch và Du tu, Xây dirng,
Tài nguyen và Môi trir&ng;
- UBND các huyn, thành ph&
Thrc hin van ban s 3623/BKHDT-QLKKT ngày 3 1/5/2019 cüa B K
hoach và Dâu tuvê vic quail 1 tot quy hoach khu cOng nghip trên Ca nithc,
UBND tinh yêu câu:
1. Di vth các khu cOng nghip dã ducic Ca quan Co thm quyn chp thun
diêu chinh giâm din tIch quy hoach: Si Kê hoach và EDâu tu, Si Xây dmg, Si
Tài nguyen và Môi tnthng, Ban Quân 1 các khu cong nghip tinh và UBND các
huyn, thành phô can cir chirc nàng, nhim v1i và thâm quyên, phm vi quàn 1,
th?c hin tot các ni dung sau:
- T chüc kim tra, theo dôi, giám sat thu&ng xuyên vic si:r dung phn dat
dã duçc giâm din tIch, dua ra khOi quy hotch khu cOng nghip cüa tinh, dam báo
phü hçip vâi quy djnh cüa pháp 1ut.
- Din tIch khu cong nghip dua ra khói quy hoich ixu tiên si:r diing cho cong
tác bão v mOi trtthng sinh thai xung quanh khu cOng nghip, các cong trInh phüc 1çi
xä hi phc vi cong nhân khu cong nghip, phát triên nông nghip chat luçing cao...
- Trueing hçp diu chinh giãm din tIch khu cOng nghip dn dn thay di
dir an dâu tu phát triên kêt câu ha tang khu cOng nghip hin hUu thI thirc hin
trInh tr, thu tic diêu chinh dix an dâu tu theo quy djnh cüa pháp 1ut dâu tu.
2. Ban Quàn 1 các khu cOng nghip tinh chU trI, pMi hqp vâi các co quan
có lien quan thirc hin mt so ni dung sau:
- Phi hçp, cung cp h so, s 1iu v quy hoach phát trin các khu cOng
nghip trén dja bàn tinh cho S& Kê hoach và Dâu tu cp nht vào Quy hoach tinh
Ninh BInh trong qua trInh triên khai 1p Quy hoach trên.
- Thung xuyén kim tra, giám sat, don d& nhà du tu phát trin kt cu ha
tang khu cOng nghip dâu tu xây dimg hoàn chinh và dông b két câu h tang khu
cong nghip; tuân thu quy hoach dâ dugc cap có thâm quyên phê duyt; xây dmg
hoàn chinh cong trInh xir l nithc thai tp trung dam bão dung quy dnh cüa pháp
1ut ye bào v mOi trueing. Co bin pháp xir 1 nghiêm theo quy djnh cüa pháp 1ut
dOi vii các khu cOng nghip chua hoàn chinh vic dâu tu xây drng dông b ha
tang theo quy hoach và tiên d dã phê duyt; sCi diing dat khOng phU hçip so vâi
quy hoach dã phê duyt.
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- Phi hqp vâi S& Xây dimg, Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng và các c quan
lien quan trong vic quy hoach, bô trI qu5 dat, xây dirng và triên khai phuang an
dau tu nhà a cong nhân, Cong trInh van hóa, xã hi trong khu cOng nghip.
2. Si K hoch và Du tu chü trI, ph& hcip vâi Ban Quãn 1 các khu cong
nghip tinh và các Co quan có lien quan xem xét, cp nht quy hoch phát triên
khu cong nghip tinh (bao gôm Ca phucmg an diêu chinh, bô sung nêu co) trong
qua trInh triên khai 1p Quy hoach tinh Ninh BInh.
3. Sâ Xây drng chü trI, phi hcip vai Ban Quân 1 các khu cong nghip tinh,
S Tài nguyen và Môi truang và the co quan có lien quan theo dôi, tham muu
giüp UBND tinh chi dao vic quy hoach, bô trI qu dat, xây drng và triên khai
phucing an dâu tu nhà a cong nhân, cong trInh van hóa, xâ hi trong khu cOng
nghip theo quy djnh ti Diêu 32 Nghj djnh so 82/201 8/ND-CP và quy djnh cüa
pháp 1ut ye nhà a, xây dirng, dat dai; chü dng huang dan, don doe các sâ, ngành,
UBND các huyn, thành phô và các co quan, dcm vi có lien quan th%rc hin tot ni
dung trên.
(Gi'ti kern ban chyp van ban sO 3623/BKHDT-QLKKT ngày 3 1/5/2019 cüa
Bç3 Kê hoach và Dáu tzt,)./.
No'i nhmn:
- Nhir trên;
- Lãnh do UBND tinh;
- Các s: Tài chfnh, Lao dng - Thrnmg
binh và Xã hi, Y tê, Giáo dic và Dào
tao, Van hOa và The thao;
- Lu'u VT, VP4,2,3,5,6.
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KInh gl'ri: Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trrc thucc Trung imng

Lien quan den "lan song xin dat lam khu cong nghip (KCN) ri ct xen
xin chuyn di dAt thành khu dan Cu." (dang trên Báo Tuôi tré online ngày
25/4/2019), t.i Cong van s 3780/VPCP-CN ngày 7/5/2019 cia Van phông
ChInh phii, Thu tuóng ChInh phü yêu cu B K hoach vâ Dâu tu., các B và các
da. phtxang quán 1 t& hon.
T1c hin chi dao nêu trén cüa Thu tuthg ChInh phU, can cir chüc näng,
nhiêrn vii disçic giao cüa B K hoach Va Du ti.r quy djnh tai Diêu 45, Diu 47
và quyn han, trách nhim ciiia Uy ban nhân dan cp tinh quy djnh t?i Diêu 60
cüa Ngh djnh sO 82/2018/ND-CP ngày 22/5/2018 cüa ChInh phü quy djnh v
quãn 1' khu cong nghip và khu kinh tê (Nghj dnh sO 82/201 8/ND-CP), B Kê
hoach và Du tu. d ngh Qu Uy ban. thrc hin mt so ni dung sau:
1. Di vOi các KCN dA duçic co quan có th.rn quyn chp thun diu
chinh giàm din tich quy hoach
- T' chüc kiêm tra, theo döi, giám sat thung xuyên vic sCr ding phn dAt
dã duçic giám din tIch,. dua ra khOi quy hoach KCN cüa tinh, thành ph' trrc
thuc Trung uong phü hqp vâi quy djnh cüa pháp 1ut.
- Diên tIch KCN sau khi dua ra khOi quy hotch ru tiên s1r ding cho cOng
tac bao ye rnôi truo'ng sinh thai xung quanh KCN, cac Cong trrnh phuc loi xa hôi
phic vii cong nhân KCN, phát triên nông nghitp chat hrcrng cao...
- Tru.&ng hcip diu chinh giârn din tIch KCN dAn dn thay di dci an ctAu
tix phát trin kêt câu ht tang KCN hin hu thI thc hin trInh. tcr, thi1 tc diu
chinh dcr an dAu tu. theo quy djnh cüa pháp 1ut dâu tix.
2. DM vri các KCN dci kin diu chinh giãrn din tIch KCN
Theo quy djnh t?i khoãn 2 Diu 27 Lust Quy hoach s 21/2017/QH14 (co
hi u 1 crc thi hãnh ké tr ngày 01/01/2019) thi phtrcrng an phát tii en KCN, khu
kinh tt nm trong quy hoach tinh. Do do, d nghj UBND các tinh, thânh ph
trirc thuc Trung 1.rong chi dao các Cu quan lien quan nghién ciru phirong an diêu
chinh quy hoch phát trin các KCN trën dja bàn tinh trong qua trInh xãy dcrng
quy hoach tinh thai kS' 2021-2030.

3. Kim tra, giárn st, thüc dAy nha du tu phát trin két cAu h tAng KCN
clAu tix xây dung hoan ehmh va dông bô kêt câu ha tang KCN, tuãn thu quy
hoach dâ duac
Co thârn quyên phê duyêt Co biên phap xx ly nghiêrn theo
quy ctinh cua phap luât dôi vm cac KCN chua hoan chrnh viéc dâu tu xây dung
dông bô ha tang theo quy hoach va tin do dA ducic phê du êt, su dung dat
khOng phü hqp so vói quy hoach dâ duçc duyt.
4 Chi dao nba dâu ti.r phat trin két câu ha tang KCN dâu tu, noan thanh
cong trinh xu ly nirne thai tap trung dOi vai cac KCN dâ thanh lap ma chua co
cong trinh nay; hoc các Cong trInh th 1 nuâc thai KCNchu'a dáp üng yêu cãu
theo quy djnh cUa pháp 1ut bâo v môi tru&ng.
5 Chi dao viéc quy hoach, bO tn. qu dat, xây dung va trlên khai plurong
an dâu ti.r nha a cong nhãn, cong trrnh vn hoa, x hôi trong KN theo quy dinh
tai Diu 32 Nghi dinh sO 82/20181ND-CP và quy djnh cüa pháp 1ut ye nhã &,
xây dirng, dat dai.
Trên day là kin ciiaB K hochvà DAn tix d Qu Uy ban biêtvàthixc hin./

Ncri izI:n 2I.-'
-Nhutrên;
- B tnrô'ng (de b/c);
- Các d/c I.änh dao B;
- VAn phôiig Chinh phü;
- Các B: Tâi nguyen vâ Môi trithng, Xáy dmg;
- Ban quan ly cac KCN, KKTcac tinh, thanh p1w
- CAc drn vi: QLQH, KCHT&DT, GS&TDDT, PC,
KTDP&LT, DTNN, KHGDTN&MT, LDVRXH;
- Urn: VT, QLKI<Z#44c
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