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BÁO CÁO 

Tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân vào quy hoạch  

sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 

  
 

Kính gửi:  
 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch sử 

dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã triển khai lập quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện giai đoạn 2021-2030 theo quy định, công tác lập quy hoạch sử dụng 

đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 đến nay đã hoàn thành hồ sơ, sản phẩm 

quy hoạch sử dụng đất (Hoàn thành 5/6 bước công việc gồm: Điều tra, thu thập 

thông tin tài liệu; phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi 

trường tác động đến việc sử dụng đất; phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử 

dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai; 

xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất; xây dựng báo cáo thuyết minh tổng 

hợp và các tài liệu có liên quan; đang thực hiện bước thứ 6).   

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của 

nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn, giai đoạn 2021-2030, cụ thể 

như sau: 

A. Các văn bản lấy ý kiến nhân dân  

Văn bản số 220a/UBND-TNMT về việc lấy ý kiến của nhân dân về quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; 

Văn bản 214/UBND-TNMT ngày 08/02/2021 về việc lấy ý kiến của nhân 

dân về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. 

B. Các ý kiến đóng góp ý vào quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn, 

giai đoạn 2021-2030 và nội dung giải trình 

I. Tổng hợp các ý kiến góp ý  

Tính đến ngày 15/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý 

dự án quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 tiếp nhận được 

ý kiến góp ý, cụ thể: 

- Ý kiến góp ý trực tiếp tại Hội thảo trực tiếp tại Hội trường huyện ngày 

04/3/2021 của 14 các cơ quan, đơn vị: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình 

giao thông tỉnh, Ban quản lý các công trình NN&PTNT tỉnh, Ban quản lý Khu 

công nghiệp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện, Ban 

chỉ huy quân sự huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Điện lực Yên Sơn, Ủy ban 
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nhân dân xã Thái Bình; Ý kiến đóng góp bằng văn bản: Có 27/28 Ủy ban nhân dân 

xã thuộc huyện. 

- Ý kiến trực tiếp của Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định quy 

hoạch tỉnh Tuyên Quang (ngày 06/3/2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường) và 

Văn bản thẩm định của các Sở ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

303/SKH-KTN ngày 12/3/2021; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại 

Văn bản số 324/SNN-KH ngày 09/3/2021; Sở Tư pháp tại Văn bản số 163/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL ngày 10/3/2021; Sở Xây dựng tại Văn bản ngày 

12/3/2021; Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 243/SGTVT-KCHT ngày 

08/3/2021; Sở Công Thương tại Văn bản số 163/SCT-QLCNKTAT ngày 

08/3/2021; Sở Tài chính tại Văn bản số 347/STC-QLNS ngày 10/3/2021; Sở 

Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 206/SGDĐT-KHTC ngày 08/3/2021; Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 143/VHTTDL-KHTC ngày 

08/3/2021; Sở Y tế tại Văn bản số 374/SYT-KHTC ngày 10/3/2021; Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh tại Văn bản số 911/BCH-TM ngày 16/3/2021;  Công an tỉnh tại văn 

bản ngày 10/3/2021. 

- Thực hiện Thông báo số 169-TB/HU ngày 09/3/2021 của Thường trực 

Huyện ủy tại cuộc họp ngày 09/3/2021; Kết luận số 22/KL-HU ngày 12/2/2021 

của Hội nghị Ban thường vụ huyện ủy huyện Yên Sơn, kỳ thứ 06. 

II. Nội dung giải trình các ý kiến góp ý 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhân dân qua Văn bản góp ý của các xã; Các 

phòng, ban thuộc UBND huyện Yên Sơn; ý kiến của Tổ giúp việc Hội đồng thẩm 

định; ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định; ý kiến trực tiếp tại 

Hội nghị xin ý kiến tổ chức tại Hội trường huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân 

huyện giải trình các nội dung ý kiến góp ý, cụ thể như sau: 

1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân xã 

Tiếp thu ý kiến góp ý của 28 xã và bổ sung một số nội dung cụ thể như sau: 

1.1. Ủy ban nhân dân xã Xuân Vân: Bổ sung các nội dung sau: 

- Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ và bãi chứa cát sỏi phục vụ dự án 

khai thác mỏ cát sỏi, xã Xuân Vân, diện tích 0,12 ha. 

- Thăm dò Quặng chì kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân diện tích 63,39 ha. 

- Quy hoạch xây dựng bến xe xã Xuân Vân diện tích 0,10 ha. 

- Đập thủy lợi Đô Thượng, diện tích 5,00 ha.. 

- Mở rộng trường mầm non tại thôn Đồng Tày, diện tích 0,10 ha. 

- Nhà văn hóa Sơn Hạ 4, diện tích 0,07 ha. 

- Di tích nhà in Tô Hiệu, thôn Đèo Mủng, diện tích 0,10 ha. 

- Di tích xưởng quân giới J1, thôn Đô Thượng 1, diện tích 0,10 ha. 

- QH khu dân cư mới thôn Đô Thượng 2, xã Xuân Vân, diện tích 9,50 ha. 

1.2. Ủy ban nhân dân xã Thắng Quân: Bổ sung các nội dung sau: 

- Quy hoạch xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn (Theo quy hoạch 

trung tâm hành chính huyện), diện tích 0,58 ha. 
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- Quy hoạch cửa hàng xăng dầu, diện tích 0,30 ha. 

- Quy hoạch trường dạy nghề trong quy hoạch trung tâm hành chính huyện 

Yên Sơn, xã Tứ Quận (0,79 ha), xã Thắng Quân (1,45 ha), do vị trí nằm giáp danh 

giữa 2 xã. 

- Mở rộng trường mầm non, diện tích 0,12 ha 

- Mở rộng trường tiểu học xã, diện tích 0,09 ha. 

1.3. Ủy ban nhân dân xã Hùng Lợi: Bổ sung các nội dung sau: 

- Nhà văn hóa thôn Yểng, diện tích 0,03 ha. 

- Nhà văn hóa thôn Tấu Lìn, diện tích 0,03 ha. 

- Nhà văn hóa thôn Toạt, diện tích 0,03 ha. 

- Xây dựng bãi chứa cát sỏi phục vụ dự án khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông 

Phó Đáy thuộc địa bàn xã Trung Sơn, xã Hùng Lợi, diện tích 0,30 ha. 

1.4. Ủy ban nhân dân Đạo Viện: Bổ sung các nội dung sau: 

- Xây dựng trạm y tế xã vị trí mới 1 ha;  

- Hợp tác xã nông lâm nghiệp, diện tích 0,05 ha;  

- Nhà văn hóa khu dân cư Khao Quân (thôn 2), diện tích 0,05 ha;  

- Nhà văn hóa khu dân cư Khuân Tửu (thôn 2), diện tích 0,05 ha;  

- Nhà văn hóa thôn Oăng lấy vào đất điểm trường mầm non 0,05 ha; 

- Nhà văn hóa thôn Ngòi Rịa lấy vào đất điểm trường mầm non 0,04 ha; 

- Quy hoạch khu di tích lịch sử tại thôn 1 (vị trí nhà văn hóa Khuân uông ) 

diện tích 0,03 ha. 

- Quy hoạch trường mầm non Ngòi Rịa, diện tích 0,50 ha; 

-  Quy hoạch nhà bia tưởng niệm xã, diện tích 0,50 ha,  

- Khu sản xuất kinh doanh tập trung tại thôn 2 diện tích 10 ha,  

- Bổ sung đất tôn giáo tại thôn Ngòi Nghìn, thôn Ngòi Rịa và thôn Ngòi Khù 

với diện tích mỗi thôn là 0,08 ha 

- Bỏ vị trí quy hoạch nghĩa trang thôn Ngòi Nghìn, quy hoạch nghĩa trang thôn 

4 diện tích 3 ha. 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung tại thôn Ngòi Nghìn, Ngòi Rịa, Ngòi 

Khù với diện tích 3,0 ha. 

- Quy hoạch khu khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại thôn 1 diện tích 2 ha. 

- Quy hoạch điểm trung chuyển rác tại thôn 4, diện tích 0,02 ha. 

1.5. Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận: Bổ sung các nội dung sau: 

- Trung tâm Vinaphone (theo QH chung xây dựng thị trấn), diện tích 0,20 ha. 
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- Xây dựng Bưu điện Yên Sơn (theo QH chung xây dựng), diện tích 0,30 ha. 

- Dự án thăm dò, khai thác Mỏ quặng sắt điểm mỏ Núi Mạ, xã Tứ Quận 

huyện Yên Sơn, diện tích 45,26 ha (giáp xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên). 

- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 22.02D-CN công ty CP Đăng kiểm Bắc 

Kạn, tại thôn Lảm Lượng, xã Tứ Quận, diện tích 0,61 ha. 

- Về dự án quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã Tứ Quận 

38,40 ha. Đây là dự án trong Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; Khi thực 

hiện dự án phải tuân thủ theo các Văn bản hướng dẫn, quy định của các Bộ 

ngành và UBND tỉnh, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường sinh thái, cảnh quan 

không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng dự án. 

1.6. Ủy ban nhân dân xã Lang Quán: Bổ sung các nội dung sau: 

- Quy hoạch mở rộng đền Minh Lương, xã Lang Quán, diện tích 4,70 ha. 

- Đã rà soát cập nhật chỉnh sửa, bổ sung các dự án về năng lượng, diện tích 

0,06 ha; Sân thể thao thôn 8, diện tích 0,25 ha; Nhà văn hóa các thôn, diện tích 

0,05 ha; Mở rộng trường mầm non, diện tích 0,30 ha; Quy hoạch cửa hàng xăng 

dầu thôn 8, xã Lang Quán, diện tích 0,35 ha. 

- Về dự án mở rộng nghĩa trang Thiên đường trên địa bàn xã Lang Quán 

54,29 ha. Đây là dự án trong Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; Khi thực hiện 

dự án phải tuân thủ theo các Văn bản hướng dẫn, quy định của các Bộ ngành và 

UBND tỉnh, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường sinh thái, cảnh quan không 

ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng dự án. 

1.7. Ủy ban nhân dân xã Chân Sơn: Bổ sung các nội dung sau: 

- Quy hoạch mở rộng nghĩa địa thôn Đèo Hoa, diện tích 0,75 ha. 

- Dự án quy hoạch mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân dân kM8 đường 

Tuyên Quang- Hà Giang diện tích 1,44 ha. 

- Quy hoạch trụ sở công an xã diện tích 0,20 ha; Hợp tác xã nông lâm 

nghiệp diện tích 0,20 ha; Mở rộng nhà văn hóa Hoàng Pháp diện tích 0,03 ha; Mở 

rộng đền Làng Là diện tích 0,05 ha; Mở rộng nghĩa địa thôn Đèo Hoa diện tích 

0,75 ha; bãi tập kết rác thôn Đèo Hoa diện tích 0,05 ha. 

1.8. Ủy ban nhân dân xã Trung Môn: Tiếp thu, bổ sung các nội dung sau: 

- Dự án quy hoạch mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân dân kM8 đường 

Tuyên Quang- Hà Giang diện tích 22,18 ha. 

- Bổ sung quy hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản thôn 

1,2,6,7 diện tích 23,50 ha; Mở rộng nhà văn hóa thôn 9 diện tích 0,03 ha; Mở 

rộng trường THPT Xuân Huy diện tích 0,23 ha 

1.9. Ủy ban nhân dân xã Trung Sơn: 
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Tiếp thu, bổ sung xây dựng bãi chứa cát sỏi phục vụ dự án khai thác mỏ 

cát, sỏi lòng sông Phó Đáy thuộc địa bàn xã Trung Sơn, xã Hùng Lợi diện tích 

0,40 ha; Bãi tập kết rác thôn làng Chạp, thôn Nà Ho, thôn Nà Quang diện tích 

0,09 ha. 

1.10. Ủy ban nhân dân xã Thái Bình: Tiếp thu, bổ sung các nội dung sau: 

- Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ và bãi chứa cát sỏi phục vụ dự án 

khai thác mỏ cát sỏi, lòng sông lô thuộc địa bàn xã An Khang, thành phố Tuyên 

Quang và xã Thái Bình, tại thôn Bình Ca, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang diện 

tích 0,30 ha. 

- Cơ sở sản xuất cát nghiền làm vật liệu xây dựng cuội, sỏi lòng sông tại xã 

Thái Bình, huyện Yên Sơn diện tích 4,00 ha. 

- Mỏ đá vôi thôn Việt Tiến (thôn 3), xã Thái Bình diện tích 3,50 ha. 

- Dự án khai thác mỏ đá vôi Tân Lập, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn (gồm 

cả công trình phụ trợ) diện tích 9,00 ha. 

1.11. Ủy ban nhân dân xã Nhữ Khê: Tiếp thu, bổ sung các nội dung sau: 

- Mở rộng Mỏ đá vôi núi Quậy 1 (Hợp tác xã kinh doanh khai thác và sản 

xuất VLXD Thắng Lợi) hiện trạng đã có 5,93 ha. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng sân Gold tại hồ An Khê (nằm trên địa bàn 2 

xã: xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán). 

- Bổ sung quy hoạch mở rộng các nhà văn hóa diện tích từ 0,03-0,05 ha; 

Mở rộng trường mầm non trung tâm xã diện tích 0,12 ha; Quy hoạch mở rộng 

trường tiểu học xã Nhữ Khê diện tích 0,60 ha; Hợp tác xã Hồng Ngọc diện tích 

0,25 ha; Hợp tác xã Sơn Ngân diện tích 0,13 ha; Bãi tập kết rác thôn Đồng Xuân 

bỏ và chuyển về Bãi tập kết rác thôn Đồng Giản diện tích 0,05 ha. 

1.12. Ủy ban nhân dân xã Nhữ Hán: 

Tiếp thu, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng sân Gold tại Hồ An Khê 

(nằm trên địa bàn 2 xã: xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán); Quy hoạch trụ sở công an xã 

diện tích 0,40 ha. 

1.13. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Bằng: Tiếp thu, bổ sung các nội dung sau: 

- Đá Granit Y Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn diện tích 5,64 ha. 

- Quy hoạch chốt kiểm soát Mỹ Bằng huyện Yên Sơn , thôn 15, diện tích 

0,20 ha; quy hoạch mở rộng nghĩa địa khu tái định cư tại thôn Đoàn Kết diện tích 

0,70 ha; Nhà văn hóa thôn Quyết Thắng diện tích 0,10 ha; Nhà văn hóa thôn Tâm 

Bằng - Giếng Đõ diện tích 0,20 ha; Nhà máy chế biến sữa diện tích 8,62 ha.  

1.14. Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai 

Bổ sung chuyển mục đích đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất nuôi trồng 

thủy sản tại thôn Núi Cẩy, thôn Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 2 diện tích 1,95 ha; Chuyển 
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đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm tại thôn Núi Cẩy, Từ Lưu diện 

tích 4,70 ha; Điểm tập kết rác, thôn Yên Thái diện tích 0,05 ha. 

1.15. Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh 

Bổ sung đất di tích lịch sử Đền, đình Tình Quang, thôn Trung Thành diện 

tích 1,41 ha; Quy hoạch khu sản xuất kinh doanh tập trung diện tích 5,00 ha; 

đường giao thông nội đồng thôn Trung Thành, thôn Húc, xã Phú Thịnh diện tích 

0,07 ha; Mỏ quặng Barit tại thôn Húc, thôn Làng Bụt diện tích 37,24 ha. 

1.16. Ủy ban nhân dân xã Kim Quan 

Bổ sung quỹ đất ở tại thôn Khuôn Quại, Làng Phát, Làng Nhà diện tích 

0,07 ha; khu sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản thôn Làng Nhà diện tích 0,30 

ha; Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp Kim Quan diện tích 0,05 ha; 

Khu thương mại dịch vụ hồ Làng Thang diện tích 1,30 ha; Quy hoạch Đình Hản 

diện tích 0,15 ha; Quy hoạch trường mầm non phân hiệu Khuân Hẻ diện tích 0,15 

ha; Quy hoạch trường tiểu học Khuân Hẻ diện tích 0,15 ha. 

1.17. Ủy ban nhân dân xã Đội Bình 

Bổ sung trụ sở công an xã diện tích 0,20 ha; Quy hoạch trạm y tế xã diện 

tích 0,20 ha; quy hoạch trường mầm non trung tâm xã diện tích 0,26 ha. 

1.18. Ủy ban nhân dân xã Trung Trực 

Bổ sung mở rộng sân thể thao 0,40 ha; Trại chăn nuôi thôn 4 diện tích 0,50 

ha; Xây dựng khu sản xuất chế biến lâm sản,thôn Khuổi Lếch 0,20 ha; chỉnh sửa 

bãi tập kết rác tại thôn 2, thôn 4 diện tích 0,02 ha/ 1 điểm. 

1.19. Ủy ban nhân dân xã Trung Minh 

Bổ sung Quy hoạch sân thể thao tại khu Nà Soi, thôn Bản Pình diện tích 

0,40 ha; khu dân cư dọc trục đường từ Chợ Trung Minh đi xã Hùng Lợi diện tích 

3,00 ha. 

1.20. Ủy ban nhân dân xã Lực Hành 

Bổ sung đường giao thông từ thôn Đồng Mán đi xã Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa 1,13 ha; Đường thôn Đoàn kết đi Khau Hùa 2,03 ha; đường từ thôn 

Làng Trà đi Lủng Quất 3,22 ha; đường giao thông Minh Khai đi Cu Ba 2,51 ha; 

Quy hoạch khu tiểu thu công nghiệp tập trung (Xưởng chế biến tinh bột sắn) 3,00 

ha; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây Dong 

Riềng tại các thôn: Đồng Mán, Làng Quài, Đoàn Kết, Đồng Ngọc, Làng Trà, 

Làng Ngoài, Bến, Minh Khai, Đồng Rôm 18,43 ha. 

1.21. Ủy ban nhân dân xã Tân Long 

Chỉnh sửa vị trí bãi rác thải tại thôn Đình Quải, thôn 12; Quy hoạch khu sản 

xuất kinh doanh tập trung tại thôn 3, thôn 13 diện tích 3,0 ha; mở rộng nghĩa địa 

thôn 13, thôn 9 diện tích 1,0 ha; Bưu điện xã, sân thể thao xã diện tích 0,05 ha; 
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mở rộng nhà văn hóa thôn 1 diện tích 0,03 ha; mở rộng đường Cường Đạt đến 

thôn 16 diện tích 2,0 ha; Mở rộng trường mầm non trung tâm xã diện tích 0,02 ha. 

1.22. Ủy ban nhân dân xã Công Đa 

Bổ sung quy hoạch đất tôn giáo Công Đa diện tích 0,50 ha; điều chỉnh diện 

tích đất nhà văn hóa thôn Cả diện tích 0,05 ha. 

1.23. Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến 

Bổ sung chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm tại các 

thôn: 4, 5, 7 diện tích 20,0 ha; Khu sản xuất chế biến lâm sản tập trung diện tích 

4,0 ha. 

1.24. Ủy ban nhân dân xã Quý Quân 

Bổ sung quy hoạch khu dân cư trung tâm xã 4,0 ha; Quy hoạch tuyến 

đường giao thông trên địa bàn xã 5,27 ha; Nghĩa trang thôn 5, 6, 7 diện tích 2,0 ha; 

Quy hoạch cây xăng diện tích 0,15 ha; Hợp tác xã nông lâm nghiệp diện tích 0,10 

ha; Hợp tác xã chăn nuôi lợn sạch diện tích 7,0 ha. 

1.25. Ủy ban nhân dân xã Kiến Thiết 

Bổ sung trụ sở hợp tác xã nông lâm nghiệp thôn Bắc Triển diện tích 0,20 

ha; Hợp tác xã Pắc Nhiêng 0,12 ha; Trang trại chăn nuôi thôn Bắc Triển 2,0 ha; 

Khu chế biến nông, lâm sản diện tích 4,0 ha; Khu dân cư thôn Tân Minh, Làng 

Ắp, Đồng Phạ, Pác Nhiêng, Đồng Phạ diện tích 3,49 ha. 

1.26. Ủy ban nhân dân xã Chiêu Yên 

- Bổ sung Mở rộng Trụ sở UBND xã 0,13 ha; Trụ sở công an xã 0,2 ha; 

Khu khai thác mỏ đá Đát Bu 3,0 ha; Khai thác Quặng Sắt tại thôn Tân Lập 2,0 ha. 

- Xây dựng bãi chứa cát sỏi thuộc dự án khai thác cát sỏi lòng sông thuộc 

địa bàn xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, diện tích 0,30 ha (giáp huyện Hàm Yên). 

1.27. Ủy ban nhân dân xã Tiến Bộ 

Ủy ban nhân dân xã Tiến Bộ nhất trí với quy hoạch sử dụng đất huyện 

Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 có bố trí công trình dự án trên địa bàn xã Tiến Bộ. 

1.28. Ủy ban nhân dân xã Phúc Ninh 

Bổ sung thêm diện tích quy hoạch đất ở khu dân cư dọc trục đường tỉnh 

ĐT188 diện tích 6 ha. 

2. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị 

2.1. Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Sơn: Tiếp thu, bổ sung nội dung sau: 

- Xây dựng công trình quốc phòng của Bộ tư lệnh công binh, tại xã Trung 

Minh, diện tích 1,50 ha. 

- Đối với diện tích đất thao trường, bãi tập: Theo văn bản số 911/BCH-TM 

ngày 16/3/2021 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang về việc thẩm định 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Yên Sơn, thành lập thao 

trường huấn luyện theo cụm, diện tích tối thiểu phải đạt được 2,00 ha trở lên. Do 

vậy chỉ xây dựng thao trường huấn luyện cụm xã tại các xã sau: 
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+ Thao trường huấn luyện Cụm xã Xuân Vân gồm các xã: Xuân Vân, 

Trung Trực, Quý Quân, Lực Hành, Phúc Ninh, Tân Long, Tân Tiến, diện tích 

4,0 ha. 

+ QH thao trường huấn luyện cụm xã, khu vực Chín Đõ - xã Thái Bình: 

gồm các xã: Thái Bình, Tiến Bộ, Phú Thịnh, Công Đa, diện tích 6,0 ha. 

+ Thao trường huấn luyện cụm xã Mỹ Bằng gồm các xã: Mỹ Bằng, Đội 

Bình, Nhữ Khê, Nhữ Hán, diện tích 5,6 ha. 

+ Thao trường huấn luyện quân sự cụm xã Tứ Quận gồm các xã: Tứ 

Quận, Chân Sơn, Lang Quán, Chiêu Yên, Thắng Quân, Trung Môn, diện tích 

10,0 ha. 

+ Thao trường huấn luyện cụm xã Kim Quan gồm: Kim Quan, Đạo Viện, 

Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn, diện tích 5,3 ha. 

- Quy hoạch trụ sở ban chỉ huy quân sự các xã, do chưa có văn bản chỉ đạo 

cụ thể nên chưa đưa vào quy hoạch. 

2.2. Công an huyện 

- Bổ sung quy hoạch trụ sở công an xã Trung Sơn, tại thôn Lâm Sơn, diện 

tích 0,2 ha. 

- Bổ sung quy hoạch trụ sở công an xã Đội Bình, diện tích 0,2 ha. 

2.3. Phòng Y tế 

Bổ sung đất xây dựng khối điều trị trung tâm y tế huyện, tại xã Thắng 

Quân, với diện tích 2,0 ha. 

2.4. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Đã bổ sung lại diện tích của 13 hợp tác xã được xác định trên địa bàn. 

2.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Đã rà soát cập nhật, bổ sung lại 88 đầu điểm quy hoạch mở rộng, mở mới 

đất cơ sở giáo dục và đạo tạo giai đoạn 2021-2030 với tổng diện tích quy hoạch 

là hơn 88 ha, việc mở rộng trường học theo diện tích đất từ 10-12m2/1 học sinh, 

theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 Ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, tùy theo điều kiện cụ thể đã tính đến việc 

xây dựng sân chơi nhằm đưa công tác giáo dục thể chất ở các trường để bố trí 

quỹ đất từ 0,1-0,5 ha/1 trường. Việc quy hoạch mở rộng, mở mới các trường đã 

bám sát nội dung văn bản thẩm định quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 206/SGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 3 năm 

2021 và văn bản tham gia ý kiến của Phòng Giáo dục đào tạo ngày 11 tháng 3 

năm 2021. Cụ thể đã chỉnh sửa, bổ sung một số trường tiêu biểu: 

+ Điều chỉnh diện tích công trình: Xây mới điểm Trung tâm Trường mầm 

non xã Xuân Vân từ 0,42 ha lên 0,82 ha; Phòng học điểm Đồng Tày, Trường 

mầm non xã Xuân Vân từ 0,10 ha lên 0,20 ha; Xây dựng điểm trường mầm non 

thôn Nghìn, xã Đạo Viện từ 0,01 ha lên 0,10 ha. 

+ Bổ sung dự án: Phòng học điểm Vông Vàng 1, Trường mầm non xã 

Xuân Vân, diện tích 0,10 ha; Hạng mục đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 



9 

 

trong khu Quy hoạch phân khu xây dựng số 03, tỷ lệ 1/2000 khu du lịch suối 

Khoáng Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang, xã Mỹ Bằng là 3,08 ha; QH trường phổ 

thông dân tộc nội trú xã Tứ Quận và Các cơ sở giáo dục ngoài công lập diện tích 

5,00 ha.  

(Các công trình dự án quy hoạch có biểu chi tiết kèm theo) 

2.6. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Đã cập nhật, bổ sung sửa lại tên: Quy hoạch chỉnh trang khu di tích cách 

mạng Lào tại xã Mỹ Bằng; Đất di tích lịch sử Làng Oăng, xã Đạo Viện 0,02 ha; 

Đất di tích lịch sử làng Việt Minh thôn Khuổi Lếch,  xã Trung Trực 0,20 ha. 

2.7. Điện lực huyện Yên Sơn 

Đã cập nhật, bổ sung lại danh mục công trình chống quá tải lưới điện giai 

đoạn 2021-2030. 

3. Ý kiến thẩm định của các sở, ngành 

3.1. Sở Tư Pháp 

- Theo Văn bản số 163/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 10/3/2021 của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Yên Sơn đã giao cho Ban quản lý dự 

án cùng Đơn vị tư vấn thực hiện và Tư vấn kiểm tra nghiệm thu ra soát lại các trình 

tự, thời gian thực hiện các nội dung thuộc dự án đảm bảo theo đúng quy định.   

- Đã rà soát  bổ sung các văn bản pháp lý theo ý kiến của Hội nghị, ý kiến 

của Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định và Văn bản thẩm định của các Sở ngành. 

Đồng thời loại bỏ các văn bản không còn hiệu lực. 

- Tiếp thu và đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất cụ 

thể: Đánh giá tác động về môi trường; Đảm bảo an ninh lương thực; Nguồn thu 

ngân sách; Bảo tồn và phát triển rừng; Giải quyết nhu cầu đất ở các hộ dân phải 

di dời chỗ ở để thực hiện dự án; Đánh giá tác động việc tôn tạo di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc. Đánh giá về mặt xã 

hội gồm: lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề, an sinh xã hội ….   

3.2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung: 

- Quy hoạch thao trường huấn luyện cấp xã theo cụm xã, vị trí quy hoạch 

đất đảm bảo diện tích từ 2,0 ha trở lên. Trên địa bàn huyện Yên Sơn thành lập 

05 thao trường huấn luyện cụm xã, trong đó: 

+ Thao trường huấn luyện Cụm xã Xuân Vân 4,0 ha (Xuân Vân, Trung 

Trực, Quý Quân, Lực Hành, Phúc Ninh, Tân Long, Tân Tiến, Kiến Thiết). 

+ Quy hoạch thao trường huấn luyện cụm xã Thái Bình (khu vực Chín 

Đõ) (gồm các xã: Thái Bình, Tiến Bộ, Phú Thịnh, Công Đa). 

+ Thao trường huấn luyện cụm xã Mỹ Bằng 5,6 ha (gồm các xã: Mỹ 

Bằng, Đội Bình, Nhữ Khê, Nhữ Hán, Hoàng Khai). 

+ Thao trường huấn luyện quân sự cụm xã Tứ Quận 10,0 ha (gồm các xã: 

Tứ Quận, Chân Sơn, Lang Quán, Chiêu Yên, Thắng Quân, Trung Môn). 
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+ Thao trường huấn luyện cụm xã Kim Quan 5,30 ha (gồm các xã: Kim 

Quan, Đạo Viện, Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn) 

- Quy hoạch thao trường huấn luyện của BCHQS huyện, tại Thôn Khe 

Đảng, diện tích 55,0 ha - do Ban chỉ huy Quân sự huyện đề xuất. 

- Đã bổ sung: Chuyển diện tích đất quốc phòng giao về địa phương quản 

lý và sử dụng, tại xóm 17, xã Trung Môn với diện tích 8,0 ha; Quy hoạch mở 

rộng trường THCS Đội Bình và Tiểu học Hữu Thổ lấy vào đất quốc phòng vị trí 

nhà máy Z129, xã Đội Bình với diện tích 2,21 ha (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có 

văn bản số 3924 ngày 10/10/2020 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang về 

việc giao trả đất cho UBND xã quản lý và sử dụng). 

- Bổ sung Dự án đầu tư hiện đại hóa công nghệ đúc ép thuốc nổ và trường 

bắn, trường thử công nghệ của Nhà máy Z129/Tổng cục Công nghiệp Quốc 

phòng: Địa điểm tại xã Đội Bình, diện tích 23 ha (theo Báo cáo số 8122/BC-

CNQP ngày 29/11/2019 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về việc báo cáo 

kế hoạch đầu tư công trình hạng 5 năm 2021 - 2025, chương trình mục tiêu công 

nghiệp quốc phòng).  

3.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Bổ sung các căn cứ pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật theo văn 

bản thẩm định của Sở. 

 - Diện tích đất chuyên trồng lúa nước đã đảm bảo nguyên tắc bảo vệ 

nghiệm ngặt, chủ yếu chuyển đất xen kẹp khu dân cư, chỉ có một số ít để chuyển 

sang để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của 

địa phương: Đường Cao Tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Đường trục phát triển đô 

thị từ thành phố Tuyên Quang đến Km31 QL2, các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, dự án khu dân cư sinh thái hồ An Khê - xã Nhữ Khê, Nhữ Hán, ... 

- Diện tích đất rừng phòng hộ giảm chủ yếu để thực hiện mở rộng: Đường 

Vành Đai 2 kết nối Khu công nghiệp Long Bình An với khu công nghiệp Thắng 

Quân; Đường Hồ Chí Minh đoạn từ giáp danh với huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên; Mở rộng đường giao thông từ QL37 (xã Thái Bình - xã Công Đa - xã Đạo 

Viện - xã Kiến Thiết); Đường giao thông từ xã Tân Long - xã Tân Tiến - xã Trung 

Trực (Đỉnh Mười) - xã Kiến Thiết.  

- Diện tích đất rừng phòng hộ giảm 150 ha do chuyển đổi sang đất rừng 

sản xuất tại xã Phú Thịnh theo quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Tuyên Quang. 

- Đã bổ sung các danh mục công trình đã được đăng ký nhu cầu sử dụng 

đất giai đoạn 2021-2030 theo văn bản số 1286/SNN-KH ngày 31/8/2020. 

3.4. Sở Giao thông vận tải 
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- Đã rà soát đánh giá hiện trạng về hệ thống giao thông trên địa bàn huyện, 

chỉnh sửa các nội dung về định hướng phát triển hạ tầng giao thông đến năm 2030 

huyện Yên Sơn theo Văn bản thẩm định số 243/SGTVT-KCHT ngày 08/3/2021. 

- Đã rà soát các công trình và sắp xếp các công trình theo thứ tự ưu tiên: 

Đường Cao tốc, Đường Hồ Chí Minh, Đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, 

các trục đường trung tâm xã, đường phát triển của xã,.... bổ sung quy hoạch 

đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái. 

3.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đã chỉnh sửa nội dung đánh giá về Tài nguyên nhân văn, tài nguyên du lịch 

của huyện; Quy hoạch đủ đất nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, bản; đất sân thể 

thao trung tâm xã và sân chơi thể thao thôn bản giai đoạn 2021-2030. 

3.6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đã cập nhật, bổ sung đánh giá thực trạng phát triển giáo dục trên địa bàn huyện. 

- Đã bổ sung quan điểm và định hướng quy hoạch đất giáo dục - đào tạo như sau: 

+ Đạt chuẩn về diện tích đất theo quy định của trường chuẩn quốc gia. 

+ Đủ diện tích đất để xây dựng bổ sung phòng nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, nhằm 

tiếp tục thực hiện việc dồn ghép các điểm trường mầm non có điều kiện thuận lợi về 

giao thông và khoảng cách đi lại. 

+ Đáp ứng về diện tích để thực hiện sáp nhập những điểm trường tiểu học về 

trường trung tâm cho học sinh lớp 3 để đảm bảo theo đúng trương trình đào tạo của 

ngành. Đồng thời xây dụng sân chơi, giáo dục thể chất cho học sinh. 

+ Đã tính toán quỹ đất cho phát triển các trường ngoài công lập đảm bảo đạt 

chỉ tiêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường 

huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển Giáo dục và Đào tạo giai 

đoạn 2019 - 2025. 

+ Có quỹ đất cho phát triển cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị (Trung học 

phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề). 

- Quy hoạch mở rộng Trường THPT tháng 10 tại xã Mỹ Bằng diện tích quy 

hoạch đề xuất mở rộng là 2,50 ha tại vị trí giáp trường. Đồng thời khi xây dựng 

xong trường mới thì diện tích trường hiện tại khoảng 1,13 ha được giữ lại để sử 

dụng cho mục đích giáo dục (xây dựng cơ sở giáo dục ngoài công lập). 

- Trường phổ thông dân tộc nội trú quy hoạch giai đoạn 2021-2030 là 5,0 ha 

tại xã Tứ Quận (thị trấn Yên Sơn theo quy hoạch). Vị trí trường hiện tại chuyển 

sang đất cụm công nghiệp Thắng Quân. 

3.7. Sở Công thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

- Bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2015 và định định hướng đến năm 2020 tại QĐ số 491/QĐ-UBN ngày 

18/12/2013. 
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- Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 2020 

(31/12/2020) huyện Yên Sơn, đất cụm công nghiệp Thắng Quân diện tích là 26,56 

ha, trong đó: xã Thắng Quân là 17,04 ha, xã Lang Quán là 9,52 ha. 

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của các Sở, ban và xác định quy hoạch đất công 

nghiệp trên địa bàn như sau: 

+ Khu công nghiệp Nhữ Khê diện tích 100 ha, trên địa bàn xã Nhữ Khê. 

+ Cụm công nghiệp Yên Sơn 75 ha (trong đó: Xã Thắng Quân 18,38 ha; 

Xã Lang Quán 44,31 ha; Xã Chân Sơn 12,31 ha). 

 + Cụm công nghiệp Nhữ Khê, Đội Bình 75 ha (trong đó: Xã Nhữ Khê 45 

ha; Xã Đội Bình 30,00 ha). 

 + Cụm công nghiệp Thắng Quân mở rộng 33,44 ha (theo quy hoạch đã 

được phê duyệt 60 ha). 

 + Cụm công nghiệp xã Xuân Vân 50,0 ha. 

+ Cụm công nghiệp xã Phú Thịnh 75,0 ha. 

- Phương án quy hoạch đã đề suất mở rộng, mở mới 07 chợ trên địa bàn các 

xã: Đội Bình 2,0 ha, Lang Quán 2,0 ha, Xuân Vân 0,50 ha, Chiêu Yên 0,30 ha, 

Phú Thịnh 0,2 ha, Tứ Quận 0,2 ha, Công Đa 0,4 ha. 

3.8. Sở Y tế 

- Chỉnh sửa đánh giá hiện trạng trên địa bàn huyện có 03 phòng khám đa 

khoa và 01 trung tâm y tế huyện. 

- Bổ sung quy hoạch khối điều trị trung tâm y tế huyện, tại xã Thắng Quân 

2,0 ha. 

3.9. Sở Xây dựng 

- Bổ sung QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy 

hoạch xây dựng làm cơ sở lập quy hoạch. 

- Quy hoạch thị trấn Yên Sơn được xác định theo định hướng của tỉnh và 

định hướng thành trung tâm văn hóa chính trị của huyện. Các chỉ tiêu đất theo 

khu trung tâm huyện lỵ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quy hoạch các khu dân 

cư trong giai đoạn 2021-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu đất ở tái định cư, đất ở do 

tăng dân số tự nhiên, tăng cơ học và một phần đáp ứng nhu cầu thị trường bất 

động sản. 

- Sắp xếp các công trình dự án theo loại đất và theo thứ tự ưu tiên trong 

định hướng quy hoạch và theo quy hoạch mở nhằm đáp ứng diện tích đất đai 

theo quy chuẩn Việt Nam, đồng thơi có diện tích đất dự trữ cho phát triển sau 

giai đoạn 2021-2030. 

3.10. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Bổ sung căn cứ pháp lý là Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 

24/11/2017; Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 về Phê duyệt Điều 
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chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025  theo ý kiến thẩm định. 

- Đã bổ sung trích dẫn các nguồn số liệu, thông tin trong báo cáo để đảm 

bảo độ tin cậy trong quá trình tính toán. Đồng thời không để sự trùng lặp các 

mục tiêu kinh tế xã hội trong định hướng quy hoạch, số liệu phân tích phải chi tiết sự 

tăng giảm. 

- Tiếp thu và chỉnh sửa các định hướng quy hoạch như tỷ lệ xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Về quan điểm sử dụng đất trong quy hoạch 

được tính toán sử dụng các loại đất hợp lý, hiệu quả đặc biệt là hạn chế, bảo vệ 

nghiêm ngặt việc chuyên mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước vào các 

mục đích phi nông nghiệp. 

- Tiếp thu và định hướng quy hoạch đất khu, cụm công nghiệp theo hướng 

quy hoạch chung của tỉnh, đồng thời xem xét tính toán các vị trí quy hoạch 

nhằm thu hút được các nhà đầu tư cũng như là tính kết nối của các khu, cụm 

công nghiệp trên địa bàn huyện và kết nối với thành phố Tuyên Quang và các 

huyện giáp danh. 

- Đã ra soát định hướng quy hoạch các khu chăn nuôi theo hướng tập 

trung, đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường và khoảng cách an toàn 

trong phòng chống dịch bệnh và các chỉ tiêu khác .... 

- Về chỉ tiêu các loại đất cần tính toán theo hướng mở giữa đầu tư từ 

nguồn ngân sách Nhà nước với sự đầu tư theo hướng xã hội hóa, của các nhà 

đầu tư, doanh nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; thể thao ... 

3.11. Sở Tài chính 

- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại văn bản số 

347/STC-QLNS ngày 10/3/2021. Ban quản lý dự án quy hoạch cùng Đơn vị tư 

vấn tiếp thu nghiêm túc, ra soát lại hệ thống số liệu, nguồn thông tin, cũng như 

đưa những Văn bản pháp lý làm căn cứ thực hiện dự án; các quy định cụ thể 

thực hiện các bước công việc. 

- Thực hiện ra soát danh mục công trình, dự án đã được phê duyệt theo: 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua từ các năm 2015 đến năm 2020; 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, những công trình dự án chưa thực 

hiện được tiếp tục đưa vào giai đoạn quy hoạch 2021-2030. 

- Theo định hướng khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai trong quy hoạch, 

đồng thời tính toán cân đối diện tích đất dự trữ cho phát triển các ngành, lĩnh 

vực. Trong giai đoạn quy hoạch các phần diện tích đất dôi dư đã được tính toán 

chuyển mục đích trên địa bàn các xã để đảm bảo đất đai được sử dụng đúng mục 

đích và được quy chủ đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về  đất đai cũng như 

tăng thu nguồn ngân sách của huyện từ đất. 

- Tiếp thu bổ sung nội dụng đánh giá tác động của phương án quy hoạch 

sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống 

của các hộ phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do 

chuyển mục đích sử dụng đất; đánh giá tác động môi trường khi thực hiện 
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phương án quy hoạch, tại mục III, Phần III theo quy định của Thông tư 

29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

3.12. Công an tỉnh Tuyên Quang 

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Công an tỉnh và làm rõ một số nội dung sau: 

- Đối với đất trồng lúa phương án quy hoạch đã xác định giảm 460,82 ha, 

để chuyển sang đất phi nông nghiệp, đây là diện tích đã được tính toán cụ thể và 

cân đối (khi giảm đi 460,82 ha) vẫn đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn 

huyện trong giai đoạn 2021-2030. Về diện tích đất lúa nhân dân tự ý chuyển 

mục đích không theo quy hoạch, kế hoạch, nội dung này sẽ được xử lý và yêu 

cầu nhân dân hoàn trả theo hiện trạng mục đích đất lúa theo quy định của Luật 

Đất đai năm 2013. 

- Về diện tích đất rừng giảm trong giai đoạn 2021-2030, đã được tính toán 

cụ thể theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và của 

huyện Yên Sơn, các vị trí đất rừng chuyển sang các mục đích nông nghiệp 

(chuyển đổi đất rừng sang đất trồng cây ăn quả lâu năm; đất nông nghiệp khác 

(khu vực trang trại chăn nuôi), phi nông nghiệp (đất giao thông; đất công trình 

năng lượng; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất thương mại dịch vụ 

(khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, sân gold ... ). 

- Quy hoạch nhà máy may công nghệ cao Tuyên Quang LGG số 2 (xóm 4, 

xã Trung Môn - trường Trung học KTKT). Nội dung này theo định hướng quy 

hoạch của tỉnh có đường trục phát triển từ thành phố Tuyên Quang đến Km34 

qua trung tâm huyện Yên Sơn sẽ làm giảm tải cho QL2. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải trên địa bàn huyện Yên Sơn đã có Bãi xử lý 

rác Nhữ Khê diện tích 29,72 ha. Những năm qua bãi rác đã xử lý chung cho 

huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang. Trong giai đoạn 2021-2030 các địa 

phương đều lập quy hoạch, đều phải tính toán Đất bãi thải, xử lý chất thải của 

địa phương, đối với huyện Yên Sơn trong giai đoạn tới nhà máy rác thải xã Nhữ 

Khê đã đảm bảo xử lý tập trung cho toàn huyện. Trong giai đoạn 2021-2030 bố 

trí mỗi xã từ 2 điểm tập kết rác thải trở lên, diện tích đến 2030 là 43 ha. 

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản trong giai đoạn quy hoạch đã xác 

định diện tích cho các mỏ, đây là số liệu đã được tính toán, việc triển khai thực 

hiện khi đi vào khai thác sẽ phải lập Hồ sơ chi tiết và đảm bảo các quy định của 

Luật và hướng dẫn chả các Bộ, ngành đảm bảo đúng quy định không làm ảnh 

hưởng đến đời sống của nhân dân và môi trường sinh thái mới được thực hiện 

khai thác.   

3.13. Phòng đo đạc và khoáng sản (Sở Tài nguyên và Môi Trường) 

- Đã rà soát, cập nhật các điểm khai thác, thăm dò khoáng sản, các điểm tập 

kết được xác định đảm bảo theo quy định hiện hành. 

3.14. Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

Đã rà soát cập nhật, bổ sung lại danh mục công trình: Dự án xây dựng cầu 

và đường dẫn cầu Xuân Vân 10 ha, Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành 
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phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn 25,64 ha (đến Km 31 huyện Hàm 

Yên), Đường Hồ Chí Minh 20,34 ha, Đường QL2C từ thành phố Tuyên Quang 

đi khu di tích Kim Bình qua các xã Xuân Vân, Tân Long, Trung Trực, Kiến 

Thiết 10,40 ha. 

3.15. Ý kiến của Thường trực Huyện ủy 

Thực hiện kết luận số 169-TB/HU ngày 09/3/2021 của Thường trực huyện 

ủy tại cuộc họp ngày 09/3/2021 và Kết luận số 22/KL-HU ngày 12/3/2021 của 

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy kỳ thứ 6. Ban quản lý dự án quy hoạch sử 

dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 cùng Đơn vị tư vấn tiến hành làm 

việc với các cơ quan liên quan, UBND các xã rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030: 

- Đã rà soát các công trình dự án trọng điểm, các dự án theo chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Đã bổ sung quy hoạch đất ở, đất thương mại, dịch vụ dọc trung giao 

thông tại các xã, tính toán vị trí, khu vực có tính khả thi, phù hợp với tình hình 

thực tế, cụ thể một số trục đường chính sau: 

+ Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi 

trung tâm huyện Yên Sơn: Đã bố trí khu dân cư mới và khu dịch vụ thương mại 

trong khu dân cư dọc trục đường: Khu đô thị mới giáp trường Đại học Tân Trào, 

xã Trung Môn diện tích 25 ha; khu đô thị giáp đường QL2 và đường trục phát 

triển đô thị tại xã Trung Môn là 26 ha; dự án khu đô thị mới Trung Môn 71,47 

ha; Đất ở tại xã Thắng Quân là 7 ha, xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ tại 

xã Thắng Quân diện tích 1,17 ha, cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Thắng Quân 

0,30 ha. 

+ Dự án xây dựng cầu Xuân Vân vượt Sông Gâm:  Bố trí quy hoạch 

khu dân cư và dịch vụ thương mại dọc 2 bên đường dẫn cầu Xuân Vân với diện 

tích 70 ha. 

+ Trục đường QL2C đoạn qua xã Xuân Vân đoạn từ thôn Vông Vàng 2 

đến khu dân cư đô thượng: Bố trí quy hoạch trụ sở ngân hàng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn chi nhánh Xuân Vân, chuyển mục đích đất trụ sở UBND xã 

sang đất thương mại dịch vụ, trường mầm non chuyển sang khu dân cư và nhà văn 

hóa thôn Sơn Hạ 4, quy hoạch mở rộng Chợ xã, bố trí khu dân cư mới thôn Chợ,… 

+ Trục đường QL2C đoạn qua trung tâm xã Tiến  Bộ, Thái Bình, Phú 

Thịnh, Đạo Viện, Trung Sơn, Kim Quan: Bố trí đất ở dọc theo 2 bên trục đường, 

quy hoạch cửa hàng xăng dầu thôn Chanh 1, xã Thái Bình, khu sản xuất kinh doanh 

tập trung tại xã Phú Thịnh 5 ha, cụm công nghiệp Phú Thịnh, Khu sản xuất kinh 

doanh tập trung tại Đạo Viện, khu chế biến lâm sản, cửa hàng kinh doanh xăng dầu 

xã Đạo Viện, khu sản xuất kinh doanh tập trung tại xã Trung Sơn, bến xe trung tâm 

xã Trung Sơn, khu dịch vụ thương mại xã Trung Sơn,… 
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+ Trục đường tránh QL37 đoạn qua trung tâm xã Mỹ Bằng: Bố trí khu 

dân cư và dịch vụ thương mại dọc theo đường tránh khu trung tâm xã diện tích 

khoảng 20 ha, quy hoạch khu trưng bày sản phẩm 0,20 ha, cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp Mỹ Bằng 0,44 ha,…. 

+ Trục đường QL2D đoạn qua xã Đội Bình, Nhữ Khê, Nhữ Hán, Mỹ 

Bằng: Bố trí khu đô thị An Mỹ Hưng tại xã Đội Bình, khu tái định cư thôn Liên 

Bình, xã Đội Bình (Khu dân cư, nhà văn hóa, trường mầm non), Bố trí chợ xã Đội 

Bình tại khu vực giáp cụm công nghiệp Nhữ Khê; Bố trí khu dân cư thương mại, 

dịch vụ tại thôn Đồng Thắng, Gò Ranh, Cây Thị, Cây Xim, Cửa Lần tại xã Nhữ 

Khê; Bố trí khu dân cư mới xã Nhữ Hán, Khu dân cư và dịch vụ thôn Đoàn Kết, xã 

Mỹ Bằng, Nhà máy chế biến sữa, xã Mỹ Bằng,… 

- Bổ sung quy hoạch quỹ đất để xây dựng: trường học ngoài công lập; điểm 

bưu điện văn hóa xã; mở rộng đình, chùa xã Kim Quan, xã Thái Bình, Trung Môn… 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo giải trình nội dung tiếp thu và chỉnh sửa bổ 

sung vào quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 theo quy 

định. Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 tiếp 

tục chỉnh sửa và hoàn thiện theo Thông báo thẩm định của Hội đồng thẩm định và 

ý kiến của Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn trước khi trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt./ 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (đăng tải); 

- TT Huyện ủy (báo cáo); 

- TT HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (báo cáo); 

- Trung tâm Văn hóa, TT và TT huyện (đăng tải); 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Chánh, Phó chánh Văn phòng huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Nho 
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