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THÔNG BÁO 

Kết luận của đ/c Phó Chủ tịch TT UBND huyện 

tại buổi làm việc về quy hoạch chung xây dựng xã 

 

Ngày 13/9/2021, UBND huyện tổ chức buổi làm việc về quy hoạch chung 

xây dựng xã. 

Đồng chí Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị còn có Thủ trưởng các cơ quan: Phòng KH-HT, TC-KH, 

Văn phòng HĐND&UBND huyện, đ/c Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện. 

Sau khi nghe Báo cáo của lãnh đạo phòng KT-HT huyện và ý kiến phát biểu 

của các đại biểu tham dự, đ/c Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch TT UBND huyện 

thống nhất kết luận như sau: 

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã tổ chức lập và trình 

UBND huyện thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đây 

là một trong những cơ sở quan trọng trong việc triển khai các dự án đầu tư xây 

dựng góp phần phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoàn thành mục tiêu xây dựng 

nông thôn mới của các địa phương. 

Tuy nhiên, đến nay một số nội dung trong đồ án quy hoạch được phê duyệt 

không còn phù hợp với tình hình thực tế, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được phê duyệt, gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư, tạo nguồn 

lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong huyện. Mặt khác, theo quy 

định của Luật Xây dựng, các quy hoạch xây dựng phải được định kỳ xem xét, rà 

soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, theo đó, định kỳ rà soát đối với quy 

hoạch chung xây dựng xã là 05 năm, thời hạn lập quy hoạch là 10 năm. Như vậy, 

quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn đã hết thời hạn quy hoạch, 

cần thiết phải tiến hành rà soát và lập quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo. 

Từ tình hình trên, thực hiện Công văn số 574/UBND-VP5 ngày 17/8/2021 

của UBND tỉnh Nam Định, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch chung 

xây dựng xã trên địa bàn huyện với các quan điểm, định hướng sau: 

- Xác định đây là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng, thiết thực góp phần định 

hướng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trong giai đoạn 

trước mắt và lâu dài, do đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu cao tinh 

thần, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình tổ chức lập quy hoạch 

chung xây dựng xã. 

- Quy hoạch chung xây dựng xã phải phù hợp với tình hình mới trên cơ sở rà 
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soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trước đây đã được phê duyệt, 

bảo đảm tính định hướng lâu dài, đồng bộ, kết nối, sát với tình hình thực tế. 

- Quá trình lập quy hoạch phải tuân thủ các quy hoạch cấp trên đã được phê 

duyệt như quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát 

triển giao thông vận tải, quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. 

- Phải bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật giữa các 

địa phương lân cận, nhất là về quy mô, cấp mức của kết cấu giao thông đường bộ. 

- Phải bảo đảm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh làm cơ 

sở để phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng trong quá trình triển khai tổ chức lập quy 

hoạch chung xây dựng các xã, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. UBND các xã: 

- Khẩn trương rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã phê 

duyệt trước đây. Trong đó, lưu ý những vị trí đã triển khai thực hiện đấu đất giãn 

dân; cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuê đất; vị trí đã có trong quy hoạch 

sử dụng đất nhưng chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt; các vị trí đã tiến hành 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch, việc thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch,… 

- Báo cáo cấp ủy Đảng, HĐND cùng cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo trong quá trình tổ chức thực hiện lập quy hoạch; nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tránh tình trạng ỷ lại, phó mặc cho các 

đơn vị tư vấn, cán bộ chuyên môn. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, phải tuân thủ chặt chẽ các 

quy định về trình tự, thủ tục, thời gian, nhất là trong việc lấy ý kiến của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; lựa 

chọn đơn vị tư vấn; trình HĐND xã thông qua nội dung đồ án quy hoạch; công 

khai quy hoạch; thanh quyết toán kinh phí,… 

-  Quá trình tổ chức lập quy hoạch phải kiểm tra, rà soát kỹ hiện trạng sử 

dụng đất trên địa bàn, trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch các vị trí mới, bảo đảm 

tính kế thừa và có định hướng lâu dài, trong đó lưu ý một số nội dung:  

+ Những địa phương không có hoặc xa các vị trí đã quy hoạch khu, cụm công 

nghiệp có thể định hướng phát triển các điểm công nghiệp trên địa bàn với quy mô 

phù hợp (khoảng 1-2 ha) để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất tại địa phương. 

+ Quy hoạch mở rộng một số nghĩa trang hiện có khi xét thấy nhu cầu thật 

sự cần thiết. 

+ Quy hoạch các khu xử lý rác thải sinh hoạt; khu tập kết, xử lý phế thải xây 

dựng tại các vị trí phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về môi trường. 

+ Rà soát và quy hoạch hệ thống giao thông của xã phù hợp với thực tế và 

khả năng mở rộng, tránh các quy hoạch không có tính khả thi làm ảnh hưởng đến 

quá trình thực hiện về sau. 
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+ Tính toán quy hoạch nhà văn hóa các thôn (xóm), tổ dân phố đáp ứng nhu 

cầu sinh hoạt cộng đồng khi thực hiện việc sắp xếp, sát nhập thôn (xóm). 

+ Quy hoạch các khu dân cư mới tập trung, khu thương mại dịch vụ phù hợp 

với nhu cầu phát triển và có tính khả thi cao, có khả năng tạo nguồn lực để đầu tư hệ 

thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của địa phương, nhất là tại các xã đã có định 

hướng lên đô thị trong giai đoạn 2021-2030 như Xuân Ninh và Xuân Hồng. 

- Tiến độ thực hiện:  

+ 10 xã Xuân Thành, Xuân Ngọc, Thọ Nghiệp, Xuân Thủy, Xuân Hồng, 

Xuân Phú, Xuân Đài, Xuân Tân, Xuân Bắc, Xuân Vinh phải hoàn thành việc phê 

duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã trong tháng 02/2022.  

+ 9 xã còn lại (Xuân Thượng, Xuân Châu, Xuân Phong, Xuân Trung, Xuân 

Phương, Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa) phải hoàn thành việc phê 

duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã trong năm 2022. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức lập quy hoạch 

bảo đảm trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành. 

- Cập nhật các thông tin liên quan đến các định hướng trong quy hoạch của 

tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện đang điều chỉnh, các quy hoạch cấp trên, các 

dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đang chuẩn bị triển khai để đơn vị tư 

vấn và các địa phương bổ sung, điều chỉnh kịp thời vào nội dung quy hoạch trước 

khi được phê duyệt. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

- Hướng dẫn UBND các xã bố trí nguồn vốn và các thủ tục thanh, quyết toán 

kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng xã. 

- Thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình lập quy hoạch 

theo thẩm quyền, bảo đảm theo tiến độ chung của các xã theo chỉ đạo của huyện. 

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham gia, phối hợp trong 

quá trình tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã khi được yêu cầu. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND huyện tại buổi 

làm việc ngày 13/9/2021. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

Chủ tịch UBND các xã triển khai thực hiện nghiêm nội dung Thông báo này./. 
  

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã trên địa bàn huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.                                    

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Minh 
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