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NHIỆM VỤ QUY HOẠCH  

XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN MÊ LINH ĐẾN NĂM 2030  
VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

Địa điểm: Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội 

 
1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch: 
Huyện Mê Linh là huyện ngoại thành Hà Nội có vị trí là cửa ngõ phía Tây 

Bắc Thủ đô Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km, có đường quốc lộ 23, 
đường sắt Hà Nội – Lào Cai đi qua, gần sân bay Nội Bài...và là cầu nối giữa Thủ 
đô Hà Nội với các tỉnh, huyện trung du miền núi phía Bắc. Tổng dân số trên toàn 
Huyện hiện nay khoảng hơn 254.000 người, diện tích tự nhiên trên 14.129,3 ha, 
bao gồm 16 xã và 02 thị trấn Chi Đông, Quang Minh (đô thị loại V). Mê Linh là 
huyện mới được sáp nhập vào thành phố Hà Nội kể từ ngày 01/8/2008. 

Mê Linh là nơi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi giặc Hán xâm 
lược và xưng vương (năm 40 - 43 sau Công nguyên). Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 
là mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam. Những dấu tích lịch sử - văn hóa của 
Mê Linh vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn và phát huy trong đời sống hôm nay, 
đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Không chỉ gắn với những câu chuyện lịch sử về 
Hai Bà Trưng, lịch sử hình thành và phát triển huyện Mê Linh còn gắn liền với 
thời đại các vua Hùng dựng nước, là địa bàn cư trú của các Lạc tướng, Lạc hầu. 
Mê Linh là nơi giao thoa văn hóa giữa các tỉnh lân cận với kinh đô Thăng Long 
xưa. Vì thế, nơi đây hội tụ nền văn hóa phong phú, đa dạng, góp phần vào sự hình 
thành, phát triển của nền văn minh sông Hồng. Huyện Mê Linh còn là một vùng 
trồng hoa rộng lớn, một trong những “vựa hoa” nổi tiếng của Thủ đô. Các làng 
nghề trồng hoa ở xã Mê Linh, Đại Thịnh ngày càng khẳng định uy tín, mang 
thương hiệu không kém các vùng trồng hoa nổi tiếng khác trông nước. Cùng với 
đó, các làng nghề trồng rau an toàn, làm bánh đa nem hay đan lát... đã góp phần 
tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và ngành 
Du lịch của huyện nói riêng. 

Cùng với sự phát triển chung của Thủ đô và sự quan tâm của Đảng bộ, Chính 
quyền, các Sở ban ngành thành phố Hà Nội, huyện Mê Linh cũng đã từng bước có 
những biến chuyển đáng ghi nhận trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp 
phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong huyện. Một trong 
những cơ sở để phát triển kinh tế của huyện là việc lập và phê duyệt các đồ án quy 
hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh thành phố Hà Nội tỷ lệ 1/10.000 và Quy 
hoạch chung thị trấn Kim Hoa huyện Mê Linh thành phố Hà Nội tỷ lệ 1/5.000. 
Tiếp đó quy hoạch chung xây dựng các xã đã được phê duyệt, cùng với việc triển 
khai hạ tầng cấp Thành phố và cấp huyện, xây dựng nông thôn mới đã phần nào 
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góp phần tích cực vào việc thay đổi nền kinh tế xã hội của huyện theo hướng tích 
cực. Tuy nhiên xét về sự tăng trưởng kinh tế trong 8 năm thực hiện triển khai quy 
hoạch chung xây dựng huyện đã qua cho thấy có nhiều bất cập cần phải giải quyết 
và cần có thêm các động lực mới mang tính đột phá trong giai đoạn tới nhằm tạo 
cho huyên Mê Linh có sự chuyển mình lớn phù hợp với chủ trương lên Quận sau 
năm 2025. Trong sự nhìn nhận các điều kiện, cơ hội phát triển của Huyện, đối 
chiếu với nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện, đã đặt ra một số vấn 
đề cần xem xét như sau: 

- Đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh được lập và phê duyệt 
cùng thời điểm với thời điểm Luật xây dựng 2014 được ban hành, trong khi không 
có cơ sở pháp lý xác định khái niệm đồ án "Quy hoạch chung xây dựng huyện", vì 
vậy cũng cần phải chuẩn hoá thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê 
Linh theo quy định của Luật này. 

- Với tầm nhìn đã xác định tại các quy hoạch trước đây là Xây dựng huyện 
Mê Linh thành một vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái. 
Đến năm 2020, Mê Linh trở thành vùng phát triển của Thành phố, có hệ thống cơ 
sở hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản hoàn chỉnh, các vùng nông thôn được cải tạo và 
phát triển đảm bảo các tiêu chí theo mô hình nông thôn mới, xây dựng và phát triển 
một số khu đô thị xanh, đô thị sinh thái. Phát triển đồng bộ công nghiệp đi đôi với 
dịch vụ phân phối, chung chuyển hàng hóa và các trung tâm phân phối sản phẩm ở 
cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô; hình thành vùng sản xuất hoa, phát triển các vùng 
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông sản cao cấp. Phát triển toàn 
diện hệ thống giáo dục, đầu tư phát triển đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở và làm 
tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến 
2030, Mê Linh trở thành vùng đô thị dịch vụ sinh thái phát triển ở cửa ngõ phía 
Bắc thủ đô với đặc trưng là đô thị kết hợp trồng với triển lãm sản phẩm hoa và 
nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch; các hoạt động dịch vụ phân phối 
logicstic phát triển kết hợp với công nghiệp phụ trợ cho hoạt động phân phối và 
công nghiệp sạch. Các nội này về cơ bản là phù hợp định hướng Đồ án Quy hoạch 
chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã phê duyệt, tuy nhiên qua 
quá trình thực hiện theo định hướng phát triển không gian cụ thể hoá của Quy 
hoạch chung xây dựng Huyện thì Mê Linh đến nay không còn nhiều các cơ hội 
động lực phát triển vùng, do chưa đặt vấn đề khai thác hợp lý quỹ đất và không 
gian khu vực Sông Hồng và bãi Sông Hồng, khu vực phát triển phía Tây của 
Huyện (tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc). Tính chất nông nghiệp - hành lang xanh còn 
dàn trải. Mối liên kết vùng giữa: Hà Nội – Vĩnh Phúc; giữa huyện Mê Linh và các 
huyện lân cận; giữa các khu vực, chức năng phát triển đô thị về: giao thông; không 
gian kiến trúc cảnh quan; kinh tế, thương mại, tài chính; công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp; văn hóa xã hội, du lịch dịch vụ...v.v. còn chưa tương xứng với tiềm năng 
vốn có. 

- Tại các khu vực hai bên đường Vành đai 4 đã xác định một bên là đô thị, 
một bên là khu vực hành lang xanh nông nghiệp, trong khi thực tế phát triển cho 
thấy các cụm điểm dân cư nông thôn lân cận tuyến đường trong hành lang xanh với 
tính chất quần cư đô thị có sức phát triển tự nhiên, điều này đặt vấn đề cần nghiên 
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cứu khả năng tổ chức không gian thích ứng giữa nhu cầu phát triển tự nhiên và 
mục tiêu duy trì không gian hành lang xanh có tính đến việc xem xét phát triển đô 
thị phù hợp, đồng bộ. 

- Việc xác định các động lực phát triển của Huyện cần xem xét nghiên cứu 
khả năng tạo cơ hội, cụ thể: 

+ Một số tuyến đường và hệ thống hạ tầng chưa được khai thác, tận dụng tối 
đa các cơ hội tự có mang lại. 

+ Khai thác cảnh quan, tiềm năng sông Hồng, sông Cà Lồ và mặt nước Đầm 
Và với đặc điểm mặt nước liên tục để nghiên cứu phát huy tuyến trục cảnh quan 
tạo cơ hội phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của Huyện. 

+ Các khu vực phát triển dân cư nông thôn được giới hạn trong hiện trạng, 
thiếu định hướng mở rộng, phát triển phù hợp với việc bảo tồn cảnh quan, không 
gian nông thôn truyền thống. 

Trong bối cảnh kinh tế xã hội của Huyện phát triển mạnh mẽ từng ngày, các 
Luật mới như Luật Quy hoạch 2019, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xây dựng đã được ban hành, các bất cập trên là những nguyên 
nhân chính gây khó khăn trong quá trình khai thác, tìm kiếm nguồn lực đối với 
huyện Mê Linh trên con đường phát triển. Do vậy, việc lập Quy hoạch xây dựng 
vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết 
và cấp bách. Một số yêu cầu thực tiễn cần được nghiên cứu cập nhật, bổ sung điều 
chỉnh. Cần đưa các định hướng phát triển trong tình hình mới như: Đô thị thông 
minh; Cách mạng khoa học công nghệ 4.0; Kinh tế đô thị; Tăng trưởng trưởng 
xanh; Ứng phó với biến đổi khí hậu...v.v. và được nghiên cứu, đề xuất phù hợp với 
các quy định hiện hành và xu thế phát triển trong giai đoạn trước mắt cũng như phù 
hợp với định hướng trong tương lai. 

2. Căn cứ lập nhiệm vụ quy hoạch: 
2.1. Các văn bản pháp lý:  
- Luật Thủ đô số 25/2012/QH13; 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật xây dựng ngày 17/6/2020;  
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; 
- Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch; 
- Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-VPQH  ngày 10/12/2018 của Văn phòng 

Quốc hội về việc hợp nhất Luật Xây dựng với Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Xây 
dựng của Văn phòng Quốc hội; 

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về 
phân loại đô thị; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy Ban Thường 
vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 
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- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị Định số 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng về 
việc hợp nhất Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 và Nghị định số 
72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019; 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng Quy định 
về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy 
hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

- Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm 
nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, tỷ lệ 1/10.000; 

- Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của UBND Thành phố Hà 
Nội về phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N2, tỷ lệ 1/2000; 

- Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của UBND Thành phố Hà 
Nội về phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N3, tỷ lệ 1/2000; 

- Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND Thành phố Hà 
Nội về phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000; 

- Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND Thành phố Hà 
Nội về phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GN, tỷ lệ 1/5.000;  

- Quyết định số 6159/QĐ-UBND ngày 7/11/2016 của UBND Thành phố Hà 
Nội về phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Kim Hoa, tỷ lệ 1/5000; 

- Văn bản số 23/BXD-QHKT ngày 15/5/2020 của Bộ Xây dựng về việc triển 
khai quy hoạch vùng huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

- Chương trình 03/Ctr-TU của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII về “Chỉnh trang 
đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”; Chương trình 
04/CTr-TU của Thành uỷ Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân 
giai đoạn 2021-2025” và các Chương trình khác có liên quan của Thành uỷ Hà Nội 
khoá XVII; 

- Văn bản số 721/UBND-ĐT ngày 13/2/2021 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện: Phú Xuyên, Thạch Thất, Quốc Oai, 
Mỹ Đức, Mê Linh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Đan Phượng; 

- Văn bản số 1452/UBND-ĐT ngày 14/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc lập triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn Thành phố; 



 6

- Quyết định số 5150/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND Thành phố Hà 
Nội về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội; 

- Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về 
thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất 
vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng; 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 
2020-2025;  

- Công văn số 2543/QHKT-VP-TCT ngày 08/6/2021 của Sở Quy hoạch – 
Kiến trúc về việc triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn Thành 
phố; 

- Văn bản số 2745/UBND-QLĐT ngày 25/10/2021 của UBND huyện Mê 
Linh về việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050; 

- Các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng; Tiêu chuẩn thiết 
kế hiện hành và các tài liêu có liên quan. 

3. Cơ sở xác định quy mô, phạm vi và ranh giới vùng lập quy hoạch xây 
dựng 

3.1. Phạm vi nghiên cứu: 
Phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Mê Linh, có kết 

nối với các quận, huyện và các tỉnh xung quanh (Vĩnh Phúc) trong bối cảnh phát 
triển tổng thể chung của Thủ đô Hà Nội. 

3.2. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch 
a/ Ranh giới lập quy hoạch: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện 

Huyện Mê Linh với 18 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn là: Chi Đông, Quang 
Minh; 16 xã là: Tiến Thịnh, Chu Phan, Vạn Yên, Văn Khê, Tiền Phong, Tráng 
Việt, Thạch Đà, Tam Đồng, Kim Hoa, Hoàng Kim, Thanh Lâm, Tiến Thắng, Đại 
Thịnh, Mê Linh, Tự Lập và Liên Mạc. 

- Phía Bắc giáp huyện Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 
- Phía Nam giáp sông Hồng, các huyện Đan Phượng. 
- Phía Đông giáp huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn. 
- Phía Tây giáp huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 
b/ Thời hạn quy hoạch: 
- Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030; 
- Giai doạn dài hạn đến năm 2040; 
- Tầm nhìn đến năm 2050. 
3.3. Quy mô nghiên cứu quy hoạch 
Quy mô diện tích: khoảng 14.129,3 ha. 
4. Quan điểm, mục tiêu quy hoạch: 
4.1.Quan điểm: 
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- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh phải được căn cứ nghiên trên cơ 
sở cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội hiện trạng của huyện, cụ thể hóa các 
định hướng tích cực của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 
2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011; Trên cơ sở thực hiện các nội dung định 
hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội; 
Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2020-
2025. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh hướng tới việc phát triển mạnh 
mẽ nền kinh tế xã hội của huyện trên cơ sở phát huy khai thác các thế mạnh đặc 
trưng của huyện với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên 
cơ sở nền tảng văn hóa đặc sắc Mê Linh xác định du lịch văn hóa là một trong 
nững sản phẩm du lịch đặc thù của huyện cùng với phát triển mở rộng các khu vực 
đô thị và phân kỳ củng cố các đô thị hiện có trên nguyên tắc tôn trọng địa hình, 
không gian đô thị phù hợp cảnh quan; phát triển bảo vệ giá trị không gian các khu 
vực nông thôn, làng mạc truyền thống. 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh cần phải hướng tới ngoài việc bảo 
vệ và duy trì tính chất hành lang xanh, khai thác hiệu quả quỹ đất bãi sông Hồng 
(Chu Phan – Tráng Việt), giữ gìn và phát triển các khu vực nông nghiệp, nông thôn, 
bảo vệ giá trị cảnh quan (bao gồm cả cảnh quan mặt nước sông Hồng), môi trường 
sinh thái bổ trợ cho khu vực đô thị trung tâm sôi động bên trong đường Vành đai 4, 
cũng cần phải hướng đến thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nền kinh tế xã hội của 
huyện trên cơ sở phát huy khai thác các thế mạnh đặc trưng với các quan điểm cụ 
thể sau:    

- Phát triển nông nghiệp sinh thái, các làng nghề và cụm đổi mới gắn liền với 
phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nhưng đồng thời nghiên cứu khả năng tổ 
chức các điểm, khu chức năng có giá trị tạo động lực phát triển kinh tế mới cho địa 
phương trong mối quan hệ tổng thể liên kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Hà 
Nội và quan hệ về không gian kinh tế và văn hóa, xã hội của huyện Mê Linh với 
huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc); huyện Sóc Sơn, huyện Đông 
Anh, huyện Đan Phượng và quận Bắc từ Liêm. 

- Đối chiếu nghiên cứu quá trình thực hiện các định hướng của Quy hoạch 
chung xây dựng Thủ đô liên quan đến địa bàn huyện, Quy hoạch chung xây dựng 
huyện và thực tế và nhu cầu phát triển hiện nay, đảm bảo các định hướng nhưng 
đồng thời đưa ra các luận chứng vừa tạo nguồn lực phát triển mới vừa phù hợp với 
các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. 

- Các nội dung đặt vấn đề nghiên cứu để tạo lập các cơ hội phát triển cho 
huyện bao gồm một số định hướng: 

+ Nghiên cứu các cơ hội phát triển trên cơ sở các phân vùng huyện: Vùng 
phía Đông phát triển đô thị với nhiều cơ hội và tiềm năng trước mắt cũng như lâu 
dài; Vùng phía Tây phát triển đô thị sinh thái gắn liên với nông nghiệp công nghệ 
cao, nông nghiệp sạch và các làng nghề truyền thống, đặc biệt là các làng nghề 
trồng hoa gắn liền với các di tích lịch sử văn hóa có giá trị cấp quốc gia, các hoạt 
động du lịch, nghỉ dưỡng, nâng cao vai trì vị trí không gian cảnh quan sông Cà Lồ 
và hệ thống mặt nước hiện có; Vùng phía Nam là không gian cảnh quan mặt nước 
sông Hồng gắn liền với khai thác vùng bãi sông phù hợp, hiệu quả. 
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+ Nghiên cứu khả năng bổ sung các mối liên kết về giao thông đối với khu 
vực phía Tây Huyện trên nguyên tắc kết nối với Đê Tả Hồng và đường trên đê; Kết 
nối vùng phát triển đô thị và và vùng nông nghiệp sinh thái; kết nối với các huyện 
thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 

+ Nghiên cứu, định hướng trong tương lại về việc phát triển đồng bộ đô thị 
hai bên tuyến đường Vanh đai 4. Tổng hợp các vấn đề về phát triển đô thị nói 
chung để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với việc đáp ứng các tiêu chí để 
xây dựng đề án trở thành quận sau năm 2025. 

-  Dựa trên thực tiễn phát triển của khu vực đề xuất mở rộng hoặc giới hạn và 
phân kỳ, củng cố các khu vực đô thị, cụm công nghiệp hiện có, các trung tâm cụm 
xã và các điểm dân cư nông thôn có tính chất đô thị hóa khác; phát triển và bảo vệ 
giá trị không gian các khu vực nông thôn, làng mạc truyền thống, khả năng phát 
triển du lịch; 

- Xây dựng định hướng và đề xuất các giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn 
với đô thị hóa các giai đoạn đến năm 2030, phù hợp với định hướng phát triển kinh 
tế xã hội của khu vực; xây dựng khu vực nông thôn theo các tiêu chí để nâng cấp 
huyện lên thành quận; định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và 
các dịch vụ xã hội, phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị 
cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. 

Kế thừa phát huy và bổ sung các nội dung của đồ án Quy hoạch chung xây 
dựng huyên Mê Linh đã được UBND Thành phố phê duyệt đồng thời làm cơ sở để 
nghiên cứu lồng ghép trong quá trình lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch 
chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

4.2.Mục tiêu: 
- Cụ thể hóa các định hướng đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội 

đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 (các khu chức năng chính, định 
hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật; định hướng bảo tồn văn hóa lịch sử và thiên 
nhiên...), phù hợp với yêu cầu của Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung 
Xây dựng Thủ đô. 

- Xây dựng huyện Mê Linh thành một vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và 
nông nghiệp sinh thái. Đến năm 2030, Mê Linh trở thành vùng phát triển của 
Thành phố, có hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản hoàn chỉnh, các vùng 
nông thôn được cải tạo và phát triển đảm bảo các tiêu chí theo mô hình nông thôn 
mới, xây dựng và phát triển một số khu đô thị xanh, đô thị sinh thái. Phát triển 
đồng bộ công nghiệp đi đôi với dịch vụ phân phối, chung chuyển hàng hóa và các 
trung tâm phân phối sản phẩm ở cửa ngõ phía Bắc thủ đô; hình thành vùng sản 
xuất hoa, phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và 
nông sản cao cấp.  

- Các quy hoạch chuyên ngành tác động đến hoạt động kinh tế xã hội là động 
lực phát triển cho huyện nhằm phục vụ quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và phục 
vụ dân sinh, làm tiền đề cho việc phát triển đô thị trên địa bàn huyện. 

- Xác định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội định hướng phát triển 
kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững, làm tiền đề cho việc nâng cấp huyện lên 
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thành quận; đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, điểm dân cư nông thôn, 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội, dịch vụ công nghiệp, nông 
nghiệp... 

- Phát triển hệ thống hạ tầng khung đối với khu vực nông thôn, đảm bảo khớp 
nối với khu vực phát triển đô thị theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và 
định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. 

- Làm cơ sở tổ chức lập và điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã; 
kiểm soát phát triển và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. 

- Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê 
Linh làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, 
triển khai theo quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật. Làm tiền đề thu 
hút đầu tư phát triển trên địa bàn Huyện. 

Các nhiệm vụ trọng tâm: 
- Đánh giá tổng hợp thực trạng và các nguồn lực phát triển vùng về kinh tế, 

lao động, dân cư, đất đai. 
- Xác định các tiền đề và các hướng phát triển chung. 
- Đề xuất các phân vùng phát triển kinh tế - dân cư và định hướng phát triển 

không gian hệ thống đô thị - nông thôn. 
- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng huyện. 
- Bổ sung và khớp nối với các dự án đã và đang thực hiện trên phạm vi địa 

bàn. 
- Đề xuất các giải pháp quy hoạch tạo điều kiện cho việc triển khai đồng bộ 

các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, có khả năng thu hút các dự 
án đầu tư từ bên ngoài, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo sự phát triển nhanh 
và bền vững của khu vực. 

- Đảm bảo thực hiện những quan điểm chủ đạo trong Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của Huyện và của Thành phố. 

5. Tính chất, chức năng, vai trò: 
- Là khu vực phát triển đô thị dịch vụ ở cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố gắn 

với vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp dịch vụ thân thiên môi 
trường; 

- Là vành đai xanh, nêm xanh của thành phố; 
- Là đô thị công nghiệp sạch đa ngành; 
- Là nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông (đường bộ, đường sắt) 
- Là trung tâm thương mại, dịch vụ, y tế cấp vùng phía Bắc Hà Nội. 
6. Yêu cầu cơ bản về nội dung, điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, 

đánh giá hiện trạng vùng lập quy hoạch. 
- Thu thập các tài liệu điều tra và đánh giá về điều kiện tự nhiên, về dân số và 

lao động, về hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng về đất đai xây dựng, hạ tầng kỹ 
thuật, môi trường 

- Đánh giá các vùng tự nhiên có tiềm năng phát triển kinh tế. 
- Một số đánh giá khái quát về môi trường tự nhiên. 
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- Đánh giá các vùng có chức năng đặc thù 
+ Vùng phát triển đô thị: 
 

  
   Khu đô thị Thanh Lâm- Đại Thịnh 2                    Khu đô thị Cienco 5 

 
+ Vùng nông nghiệp sinh thái kết hợp du lich văn hóa 

           Đền thờ Hai Bà Trưng                                   Nông nghiệp sinh thái                     
 
+ Vùng ngoài bãi sông: 

  
 Vùng trồng hoa                                             Trang trại cây ăn quả 

7. Cơ sở và phương pháp xác định động lực phát triển vùng: 
7.1. Cơ sở xác định: 
7.1.1. Bối cảnh tác động và lựa chọn phương án phát triển: 
- Đánh giá bối cảnh phát triển trong nước, quốc tế và của thành phố Hà Nội: 

Phân tích, dự báo ảnh hưởng của những yếu tố, xu hướng phát triển bên ngoài có 
tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn tới; 

- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. 
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- Dự báo và luận chứng lựa chọn phương án tăng trưởng và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế giai đoạn (2021 - 2030), giai đoạn (2031 - 2040), có tính đến năm 
2050, trên cơ sở đó xây dựng các mục tiêu quy hoạch chủ yếu về kinh tế, xã hội, 
môi trường. 

7.1.2. Nghiên cứu và dự báo phát triển kinh tế xã hội, xác định động lực phát 
triển vùng huyện: 

a) Các quan hệ nội ngoại vùng: 
- Về chức năng: là huyện thuộc đô thị trung tâm của Thành phố và nông 

nghiệp sinh thái gắn liền với các hoạt động chung của toàn thành phố Hà Nội, 
nhưng đồng thời cũng là Huyện có các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ đô thị 
trung tâm và liên vùng phía Bắc Hà Nội; 

- Về mối liên hệ kết nối: Thiết lập và phát huy mạng lưới giao thông trên cơ 
sở các tuyến đường trục hướng Đông Nam – Tây Bắc kết nối với tuyến đường 
Vành đai 4, Vành đai 3, vành đai 3,5; kết nối với huyện Bình Xuyên, huyện Yên 
Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) và tổ chức các mối liên hệ bổ sung khác nhằm phát triển khu 
vực đồng thời cải thiện mối liên hệ của Huyện với đô thị Trung tâm thông các 
tuyến đường giao thông về phía Đông và thông qua cầu Hồng Hà về phía Nam. 

b) Các cơ sở phát triển vùng: 
- Về con người, yếu tố lịch sử, văn hóa: Bảo vệ và phát huy các giá trị văn 

hóa, các di tích lịch sử, đặc biệt là đền thời Hai Bà Trưng, các làng nghề và củng 
cố, chỉnh trang các khu vực đô thị phía Đông, khu vực nông thôn hiện hữu khu vực 
phía Tây và các điểm dân cư truyền thống khác; 

- Về nông nghiệp sinh thái, du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ: Xác định 
các vùng, khu vực trọng tâm phát triển nông nghiệp nông thôn, nghiên cứu tính 
chất đặc điểm đặc trưng nông nghiệp của huyện để phát triển các cơ hội du lịch, 
dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, hỗ trợ khác cho đô thị Trung tâm và 
khu vực. 

- Về các cơ hội động lực phát triển vùng theo chức năng: 
+ Nghiên cứu các cơ hội phát triển về khu vực phía Tây Huyện. 
+ Nghiên cứu bổ sung các mối liên kết về giao thông cũng như không gian 

cảnh quan để tăng khả năng liên kết các không gian cảnh quan sinh thái sông 
Hồng, sông Cà Lồ và hệ sinh thái mặt nước đầm Và. 

+ Nghiên cứu tổ chức hệ thống giao thông, các yếu tố thuận lợi về kết nối với 
đô thị trung tâm, nghiên cứu khả năng đề xuất các điểm, khu chức năng có khả 
năng đáp ứng tích cực phục vụ các nhu cầu của đô thị Trung tâm, liên kết các 
tuyến ngoại huyện, ngoài Thành phố, với các chức năng phù hợp với tính chất khu 
vực hành lang xanh như các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ y tế, thể thao, trường học, 
kho vận, công nghiệp nhẹ... tạo thêm động lực cho vùng huyện phía Tây huyện Mê 
Linh. 

+ Trên cơ sở đặc trưng các khu vực cảnh quan, di tích lịch sử, làng nghề 
truyền thống hiện hữu mà trọng tâm là khu vực phía Tây Huyện, đề xuất khung 
định hướng phát triển và bảo vệ giá trị không gian các khu vực nông thôn, làng 
mạc truyền thống, các khu vực có thể phát triển du lịch kết hợp quần cư, sản xuất 
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truyền thống thành một mạng lưới phát triển bền vững và tạo dấu ấn riêng cho 
vùng huyện Mê Linh. Bảo vệ tối đa các khu vực đất nông nghiệp, nhất là khu vực 
là vùng trồng hoa, cây cảnh. 

+ Đặc trưng của huyện Mê Linh là huyện có diện tích đất dành cho nông 
nghiệp lớn và trọng tâm là phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại vì vậy cần đề 
xuất quy hoạch lại các vùng nông nghiệp hiện đại trọng tâm vào các giống cây 
trồng, chủng loại cao sản có hiệu quả kinh tế cao nhằm tiết kiệm quỹ đất tránh lãng 
phí nguồn lực đất đai. 

+ Cơ sở kinh tế - kỹ thuật tạo thị và phát triển điểm dân cư nông thôn: Dựa 
trên thực tiễn phát triển của khu vực đề xuất mở rộng hoặc giới hạn và phân kỳ, 
phát triển khu vực đô thị tại thị trấn Kim Hoa, các trung tâm cụm xã và các điểm 
dân cư nông thôn có tính chất đô thị hóa khác; Nghiên cứu, đề xuất củng cố và 
chuẩn hóa các điểm dân cư nông thôn hiện có, đặc biệt các điểm dân cư có xu 
hướng đô thị hóa. Tăng cường công tác dự báo về nhu cầu phát triển và kiểm soát 
phát triển; 

+ Các dự án phát triển khu đô thị, công nghiệp tại các khu vực lân cận: 
Nghiên cứu các khả năng bổ sung hợp lý các khu vực phát triển đô thị và công 
nghiệp tạo động lực phát triển mới cho huyện, trên cơ sở duy trì tính chất nông 
nghiệp và các không gian xanh cần thiết trong tổng thể định hướng không gian Thủ 
đô. 

-Trên cơ sở các nghiên cứu và giải pháp, đề xuất các chiến lược phát triển 
kinh tế xã hội huyện Mê Linh. 

7.2. Phương pháp xác định: 
7.2.1. Dự báo quy mô dân số: 
- Quy mô dân số hiện trạng(1): khoảng 254.717 người.  
- Dân số đến năm 2030 khoảng 460.000 người. 
- Dân số đến năm 2040 khoảng 520.000 người. 
- Dân số đến năm 2050 khoảng 530.000 người 
 (Quy mô dân số sẽ được xác định chính xác theo kết quả đồ án nghiên cứu 

Quy hoạch vùng huyện Mê Linh được cấp thẩm quyền phê duyệt). 
 (1) - Quy mô dân số đến ngày 31/12/2021 theo Báo cáo của Chi cục Thống 

kê huyện Mê Linh. 
7.2.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất: 
Lựa chọn các chỉ tiêu về sử dụng đất theo từng giai đoạn cho khu vực đô thị, 

khu vực nông thôn và các khu vực đặc thù trên cơ sở tính toán, xác định cụ thể 
theo luận cứ và tham khảo, cập nhật số liệu của các quy hoạch có liên quan được  
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự báo nhu cầu đất xây dựng đô thị, nông thôn, 
công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp... theo các giai đoạn lập quy hoạch. 

7.2.3. Đề xuất lựa chọn các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật: 
- Đối với khu vực đô thị: Thực hiện nghiên cứu khớp nối với các chỉ tiêu quy 

hoạch – kiến trúc đã xác định tại đồ án quy hoạch phân khu đô thị N1, N2, N3, 
GN, GN(C) đã được phê duyệt. 
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- Đối với khu vực hành lang sông Hồng thực hiện theo chỉ tiêu các Nhiệm vụ 
quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng R(1-5), đã được phê duyệt. 

- Đối với khu vực nông thôn, các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm 
bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối 
với khu vực dự kiến thành lập phường (Nghị quyết số: 1210/2016/UBTVQH13) và 
Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành. 

Bảng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản 

TT Hạng mục Đơn vị tính 
Đến 
năm 
2030 

Đến năm 
2040 

Tầm nhìn 
đến năm 

2050 

1 Dân số toàn huyện 1000 người 460 520 530 

2 Tỷ lệ đô thị hoá % 63 64 65 

3 

Nhu cầu đất xây dựng 
đô thị (bao gồm nêm 
xanh GN, hành lang xanh 
sông Hồng) 

Ha (*) (*) (*) 

A 
Chỉ tiêu về hạ tầng xã 
hội 

    

 
Khu vực ngoài phạm vi phát triển đô thị, áp dụng chỉ tiêu đối với khu vực dự kiến 
thành lập quận, phường theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 

B 
Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ 
thuật 

    

1 Chỉ tiêu cấp điện     

 Các đô thị W/người 700 750 800 

 
Các điểm dân cư nông 
thôn 

W/người >160 160-230 >230 

 Công nghiệp kw/ha 50 - 250 50 - 250 50 - 250 

 Công cộng dịch vụ kw/ha >0,03 >0,03 >0,03 

2 Chỉ tiêu cấp nước     

 Sinh hoạt (Qsh) lít/người/ngày    

 Các đô thị  160 160-165 >165 

 
Các điểm dân cư nông 
thôn 

 80 80-100 100 

 Công nghiệp m3/ngày/ha >22 >22 >22 

 Du lịch, dịch vụ m3/ngày/ha 17-20 18-20 18-20 

 Công cộng %Qsh 16 17 18 
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TT Hạng mục Đơn vị tính 
Đến 
năm 
2030 

Đến năm 
2040 

Tầm nhìn 
đến năm 

2050 

3 Chỉ tiêu thải nước  

 Sinh hoạt (Qsh) lít/người/ngày  

Lấy theo tiêu chuẩn cấp 
nước 

 Các đô thị   

 
Các điểm dân cư nông 
thôn 

  

 Công nghiệp   

 Du lịch   

 Công cộng   

4 Chỉ tiêu cây xanh đô thị m2/người    

 Các đô thị m2/người >7 >7 >7 

 
Các điểm dân cư nông 
thôn 

m2/người >2 2-7 >7 

5 Chỉ tiêu đất giao thông     

 Các đô thị %  

Phù hợp QCXD và các chỉ 
tiêu quy hoạch – kiến trúc 
đã xác định tại đồ án quy 
hoạch phân khu đô thị được 
phê duyệt. 

 
Các điểm dân cư nông 
thôn 

m2/người >15 >15 >15 

 Bãi đỗ xe m2/người >4 >4 >4 

Ghi chú: 
Quy mô dân số và các chỉ tiêu cụ thể sẽ được bổ sung phù hợp với chức năng 

sử dụng đất tại giai đoạn nghiên cứu tiếp theo quy định 
(*) Theo chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 và các QHPK đô thị đã được duyệt. 
8. Các yêu cầu về định hướng phát triển không gian vùng lập quy hoạch: 

 Trên cơ sở đánh giá vị thế, tiềm năng, động lực, điều kiện tự nhiên hiện trạng 
phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện, khớp nối các quy hoạch từ cấp 
vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và các dự án đang triển khai trên địa 
bàn huyện.  

- Định hướng phân vùng chức năng: 
+ Vùng không gian toàn huyện được phân thành các vùng không gian chính 

trong đó xác định các vùng theo động lực phát triển kinh tế của huyện, vùng phát 
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triển đô thị, vùng công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng 
trung tâm dịch vụ, du lịch như kết hợp việc khách đến viếng Nghĩa trang Thanh 
Tước với thăm quan các di tích văn hóa trên địa bàn, hay hình thành các tour du 
lịch sinh thái gắn với vùng trồng hoa tại xã Mê Linh.  

- Định hướng các cơ sở động lực phát triển kinh tế vùng huyện: 
+ Vùng lợi thế về cảnh quan, có các công trình di tích, vùng có những đăc 

trưng riêng được xác định trọng tâm phát triển các dịch vụ du lịch. 
+ Phát triển không gian hành chính thương mại dịch vụ tại các trục đường 

Vành đai 4 và đường trục trung tâm. Phát triển trục không gian kinh tế theo các 
tuyến đường lớn quan trọng nối các đầu mối giao thông cấp vùng đến các khu vực 
phát triển  động lực kinh tế. Nghiên cứu phát huy khai thác lợi thế đoạn tuyến 
đường Vành đai 4 đi qua huyện. 

- Định hướng phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn: 
+ Phát triển các khu đô thị mới đồng bộ hiện đại, tạo dựng các khu đô thị 

hoàn chỉnh, đáp ứng các nhu cầu hạ tầng xã hội và nhà ở phục vụ khu công nghiệp.  
+ Hình thành các trục đô thị, trục cảnh quan và các không gian điểm nhấn 

trọng tâm, đảm bảo sự liên kết hài hòa với không gian xung quanh. 
+ Xác định Thị trấn Kim Hoa là sẽ trở thành trung tâm hành chính, chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Quy mô thị trấn khoảng 213,79 ha. Ranh giới 
được xác định: từ Vành đai 4 trở vào trong (phía Tây đường Vành đai 4) và đường 
sắt Hà Nội – Lào Cai trở ra ngoài (phía Đông Bắc của đường sắt). 

+ Định hướng quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp. 

- Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật gồm: 
a. Về giao thông:  
- Xác định khung giao thông toàn huyện, đảm bảo kết nối giữa các khu vực 

trong huyện và kết nối huyện với các đầu mối giao thông của quốc gia và thành 
phố Hà Nội; 

- Nghiên cứu đề xuất mới, cập nhật các dự án giao thông (hướng tuyến, quy 
mô, hành lang bảo vệ) quan trọng của quốc gia, thành phố Hà Nội liên quan đến 
huyện Mê Linh và các dự án giao thông trong huyện Mê Linh.  

- Hoàn thành cơ bản tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu huyện 
lên quận sau năm 2025 theo theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 22/6/2020 của 
UBND thành phố Hà Nội. 

- Xây dựng hoàn thành các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ và giao thông nông thôn có 
tính huyết mạch liên vùng trong huyện và liên kết với tỉnh lân cận, thường xuyên 
duy tu, bảo đảm giao thông thông suốt, thuận lợi, an toàn trong mọi tình huống. 
Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường cũ, xây dựng các tuyến đường mới, 
tạo hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ. 

- Nhanh chóng triển khai hệ thống các tuyến đường theo các quy hoạch phân 
khu đã được phê duyệt. 

b. Về chuẩn bị kỹ thuật: 
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* Nội dung quy hoạch: 
- Đề xuất các giải pháp khai thác quỹ đất xây dựng trên cơ sở bảo vệ và tôn 

trọng cảnh quan, địa hình tự nhiên, đáp ứng được các điều kiện kỹ thuật, đảm bảo 
an toàn, giữ được bản sắc địa hình mỗi vùng.  

- Đề xuất các giải pháp phòng tránh các tai biến thiên nhiên, phát triển hệ 
thống thuỷ lợi đầu mối, đê, đập, hồ điều tiết..., cung cấp nước cho sinh hoạt công 
nghiệp, nông nghiệp. 

- Đề xuất các giải pháp xây dựng các công trình đầu mối và mạng lưới thoát 
nước mưa hợp lý. 

c. Về cấp nước 
- Lựa chọn nguồn nước: Đánh giá chất lượng và trữ lượng tài nguyên nước 

mặt và nước ngầm trên địa bàn Huyện, khả năng khai thác cấp cho sinh hoạt. Xem 
xét các chiến lược cấp nước đô thị trong tổng thể phát triển hệ thống đô thị thành 
phố Hà Nội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện,…để có những giải 
pháp nguồn cấp liên vùng.  

- Đề xuất các giải pháp lựa chọn nguồn nước cho các đô thị và các điểm dân 
cư nông thôn; xác định các công trình đầu mối về quy mô sử dụng đất, công suất, 
vị trí.  

- Rà soát các dự án về nguồn cấp nước trong vùng nghiên cứu, đề xuất giải 
pháp cấp nước theo hệ thống diện rộng trên toàn huyện và cho các phân vùng, xem 
xét đến một số khu vực xây dựng tập trung lớn. 

- Đề xuất các tiêu chuẩn cấp nước cho: sinh hoạt, công cộng, dịch vụ, tưới, 
rửa, khách vãng lai, khu công nghiệp tập trung, tiểu thủ công nghiệp, dự phòng rò 
rỉ, bản thân trạm… 

- Dự báo tổng hợp nhu cầu dùng nước trong vùng nghiên cứu. 
- Đề xuất giải pháp cấp nước cho đô thị, cho các điểm dân cư nông thôn theo 

từng nguồn nước. Xác định các vùng cấp nước. Xác định rõ các công trình đầu mối 
(khu xử lý nước – nhà máy nước), các công trình trên mạng về: vị trí, quy mô sử 
dụng đất, công suất và công nghệ xử lý nước thô. 

d. Về cấp điện và thông tin liên lạc:  
* Cấp điện 
Đánh giá hiện trạng cấp điện toàn vùng lập quy hoạch, hiện trạng sử dụng, 

tiêu thụ để xác định các thông số kỹ thuật, nhu cầu tiêu thụ điện năng cấp huyện, 
thị, toàn vùng. Định hướng quy hoạch nguồn, mạng lưới điện phân phối và dự báo 
về tổng điện năng tiêu thụ và điện năng phân theo các ngành kinh tế và khu vực 
dân cư.  

* Thông tin liên lạc 
- Đánh giá hiện trạng hệ thống mạng lưới thông tin liên lạc toàn vùng lập quy 

hoạch bao gồm các tổng đài trung tâm, tổng đài vệ tinh, mạng truyền dẫn, hiện 
trạng sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc để xác định các thông số kỹ thuật, nhu cầu 
sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc cấp huyện, thị,... lập quy hoạch mạng lưới thông 
tin liên lạc và dự báo về tổng dung lượng thuê bao. 
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- Cập nhật, rà soát các dự án cải tạo xây dựng mới mạng lưới thông tin liên 
lạc được lập trên địa bàn huyện, mối liên hệ với các khu vực lân cận.  

e. Về thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang 
- Xác định chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang theo loại đô thị; 
- Dự báo tổng khối lượng nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang; 
- Các giải pháp lớn về: 
+ Lựa chọn hệ thống thoát nước thải đô thị, các khu chức năng lớn 
+ Tổ chức thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn 
+ Quy mô khu xử lý nước thải, khu liên hợp xử lý CTR, công nghệ xử lý... 
- Địa điểm và quy mô xây dựng các nghĩa trang. 
f. Đánh giá môi trường chiến lược 
- Đánh giá hiện trạng của môi trường. 
- Dự báo các tác động và diễn biến môi trường trong đồ án quy hoạch. 
- Khuyến nghị các giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường 

trong đồ án quy hoạch. 
9. Các yêu cầu nội dung dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch 

vùng huyện: 

- Phạm vi, ranh giới, quy mô dân số, đất đai vùng quản lý. 
- Quy định về các vùng phát triển, các không gian phát triển kinh tế. 
- Quy định về quản lý hệ thống đô thị và nông thôn. 
- Quy định về vị trí, vai trò, chức năng, quy mô các công trình hạ tầng xã hội 

và hạ tầng kỹ thuật mang tính chất vùng, liên vùng. 
- Quy định về phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với các công trình đầu 

mối, các công trình hạ tầng kỹ thuật chính theo tuyến mang tính chất vùng, liên 
vùng và các biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Quy định về bảo tồn các di sản thiên nhiên, các công trình kiến trúc có giá 
trị, khu danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, văn hóa trong vùng. 

- Phân công và quy định trách nhiệm quản lý quy hoạch cho các cấp chính 
quyền địa phương trong vùng theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng. 

- Các quy định khác theo chức năng đặc thù của vùng. 
10. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí: 

10.1. Hồ sơ sản phẩm:  

Thành phần và nội dung hồ sơ quy hoạch được thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 
30/8/2019 của Chính phủ; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ 
Xây dựng về Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, 
quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 

THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG HỒ SƠ BẢN VẼ 

TT Ký hiệu Tên sản phẩm Tỷ lệ 
A Phần bản vẽ 
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TT Ký hiệu Tên sản phẩm Tỷ lệ 

1 QH-01 Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng 
1/50.000 
1/100.000 

2 QH-02A Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất 1/25.000 

3 QH-02B 
Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng 
kỹ thuật và môi trường 

1/25.000 

4 QH-03 
Sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không 
gian vùng 

1/25.000 

5 QH-04 

Sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng (Giao 
thông; chuẩn bị kỹ thuật; cung cấp năng lượng; 
viễn thông; cấp nước; quản lý chất thải và nghĩa 
trang) 

1/25.000 

B Phần văn bản 
7 Thuyết minh (Kèm theo các bản vẽ A3)  
8 Quy định quản lý theo quy hoạch xây dựng vùng huyện  
9 Dự thảo Tờ trình, Quyết định, đĩa CD file hồ sơ đồ án.  

10.2. Căn cứ lập dự toán chi phí thực hiện đồ án 
Kinh phí lập quy hoạch được thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD 

ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý 
chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

(Trong trường hợp khối lượng nghiên cứu có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu 
về công tác quản lý, kinh phí dự toán thay đổi sẽ do các cơ quan có thẩm quyền 
xem xét quyết định trên cơ sở các quy định hiện hành). 

11. Tổ chức thực hiện: 
11.1 Tiến độ thực hiện: 
- Thực hiện khi có đầy đủ cơ sở pháp lý như: Có bản đồ đo đạc hiện trạng 

theo đúng quy định hiện hành Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt và các văn bản 
pháp lý khác có liên quan. 

- Thời gian hoàn thành hồ sơ: không quá 12 tháng. 
11.2. Tổ chức thực hiện: 
- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Mê Linh. 
- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện 

theo quy định. 
- Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. 
- Cơ quan trình duyệt: UBND huyện Mê Linh. 
- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố Hà Nội. 
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UBND THANH PHO HA N(n
so QUY HO~CH - KIEN TRUC

s6:,!.5V3 /QHKT- VP-TCT
V/v: tri~n khai quy hO{lchxay dvng
vimg huy~n tren dja bim TP Ha NQi.

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
D{icI~p - T\f do - H{luh phUc

HiJN(ji, ngiJ)tl2 thGng6 niim 2021

Kinh gui: UBND cac huy~n Gia Lam, Ba Vi, Ung Hoa, Thuimg Tin,
Thanh Gai, Phti Xuyen, Th{lch Th~t, Qu5c Gai, My Duc, Me Linh, S6c
Son, PhUc ThQ, Chuong My, Dan Phuqng.

Thvc hi~n chi d{lo cua UBND Thanh ph6 t{li van ban s6 1452/UBND-DT
ngay 14/5/2021 v~ vi~c tri~n khai quy hO{lch xay dvng vting huy~n tren dja ban
Thanh ph6, Sa Quy hO{lch- Kien trUCd~ nghj UBND cae huy~n t6 chuc l?p Nhi~m
V\l va d5 {mQuy hO{lchxay dvng vting huy~n vai cac nQi dung nhu sau:

1. v~ ten d6 an:
Quy hO{lchxay dvng vimg huy~n den nam 2030 va tfun nhin den nam

2050.
2. V~ ban d6 dja hinh d~ I~p cac quy hO:;lchvimg huy~n: ~
Ngay 02/4/2021 Sa Tili nguyen va Moi truc'mg c6 van ban s6 2233/STNMT- l sc

DDBDVT huang dful v~ ban d5 ph\lc Vl,ll?p cac quy hO{lchvimg huy~n tren dja ban <> QUY H

thanh ph6 Ha NQi, trong d6 h~ th6ng dfr li~u cua Sa Tili !1gu?,enva Moi truc'mg dli co *~KIEN '

ban do dja hinh tY I~ 1/10.000 phu trUm toan Thanh pho, de nghj UBND cae huy~n "'.:""PH'
lien h~ vui Trung tam Cong ngh~ thong tin tai nguyen moi truc'mg thuQC Sa Tili (
nguyen va Moi truimg d~ duQ'c cung c~p ban d5 dia hinh ph\lc Vl,ll?p cac quy hO{lch
vimg huy~n. Cong tac chuy~n d6i tY I~, C?p nh?t, chinh I;' (neu co) va dv toan chi phi
thvc hi~n theo Thong tu 12/2020/IT-BTNMT ngay 30/9/2020 cua BQ Tili nguyen va
moi truc'mg; ThOng tu s6 136/2017/TT-BTC ngay 22/12/2017 cua BQ Tili chinh, BQ
don gia ban hanh kern theo Quyet dinh s5 I988/QD-BTNMT ngay 31/7/2017 cua BQ
Tili nguyen va moi truc'mg.

3. V~ tY I~ ban ve trong h6 sO' d6 an quy hO:;lchxay d\fng vimg huy~n:
Cac ban ve trong h5 sa d5 an duQ'c th~ hi~n duui d{lilg sa d5 a cac tY I~ thich

hqp, C\l th~: Sa d5 vi tri va lien h~ vimg th~ hi~n tren n~n ban d5 dia hinh theo tY I~
1/100.000 - 1/50.000, cac sa d5 khac (theo quy djnh t{li ThOng tu s5 12/2016/TT-
BXD ngay 29/6/2016) trong qua trinh I?p quy hO{lch, d~ tiet ki~m thai gian va kinh
phi thvc hi~n t?n d\lDg cac ban d5 dia hinh tY 1~ 1/25.000 va 1/10.000 hi~n co d~
nghien CUuva th~ hi~n cho phil hqp.

Hi~n nay Sa Quy hO{lch- Kien trUCdang ra soat cac nQi dung vuang m~c, b~t
C?P trong qua trinh quan I;' quy h~{Ich d~ t6n~ hqp bao cao UBJ:ID Thanh ph5 kien
nghi BQ xay dvng nghien CUu dieu chinh doi vui Thong tu so 12/2016/TT-BXD
ngay 29/6/2016 cua BQ xay dvng. Sau khi cac van ban quy ph{lffiphap lu?t duQ'c sua
d6i Sa Quy hO{lch- Kien trUc se thong tin d~ cac don vi tu vfu1 in xu~t h5 sa a tY I~
theo quy djnh.



4. V~ b8 tri v8n va chu~nbj I~p08 an quy hOlJch:
- UBND huy~n co tnich nhi~m b6 tri ngu6n v6n ngan sach huy~n ill v6n dfiu

tu cong theo trinh tv l~p, th&m djnh, pM duy~t dl! toan nhi~m VlJ quy ho~ch dugc
quy djnh t~i khoan 5, BiSu 40, Lu~t Dfiu tu congo

+ Ca quan l~p dl! toan: Ca quan chuyen mon quan ly quy ho~ch d.p huy~n.
+ Ca quan th&mdjnh dl! toan: HQi d6ng th&mdjnh do chu tich UBND huy~n

thanh l~p ho(l.cgiao Ca quan chuyen mon quan ly dfiu tu cong huy~n. .
+Ca quan phe duy~t dl! toan: UBND huy~n.
- VS dan gia l~p quy ho~ch: Trang cac giai do~ truac day UBND Thanh ph6

dii phe duy~t Quy ho~ch chung xay d\lllg huy~n (t)r 1~1/10.000) g6m: Me Linh, Soc
San, ThUOngTin, PM Xuyen, PMc ThQ,(rng Hoa, My Duc, Thanh Oai, Qu6c Oai,
Ba Vi, Th~ch ThAt, Chuang My, Dan Phugng, rieng huy~n Gia Lam dii tri~n khai
l~p Quy ho~ch chung xay d\lllg huy~n, tuy nhien hi~n nay t~ dUng thl!c hi~n theo
chi d~o cua UBND Thanh ph6. D~ ti€t ki~m ngan sach trong cong mc l~p quy ho~ch,
trong qua trinh nghien CUlll~p quy ho~ch xay d\lllg vling huy~n dn k€ thira, chuy~n
hoa mQt s6 nQt dung dii thl!c hi~n cua d6 an Quy ho~ch chung xay d\lllg huy~n dii
dugc duy~t. Chi phi l~p quy ho~ch xay d\lllg vimg huy~n dugc xac dinh theo quy mo
di~n tich (km2) va h~ s6 K tuang trng vai m~t dQdan s6, thl!c hi~n theo Thong tu s6
20/2019m-BXD ngay 31/12/2019 cuaBQ Xay d\lllg huang dful xac dinh, quan ly
chi phi quy ho~ch xay d\lllg va quy ho~ch do thi.

- L~p, th&mdjnh, pM duy~t k€ ho~ch ll!a chQnnha thfiu, t6 chUc ll!a chQnnha
thfiu va k€t qua ll!a chQn nha thfiu theo dUng quy djnh cua. Lu~t DAu thfiu s6
43/2013/QH13, Nghi djnh s6 63/2014/ND-CP, Thong tu huang dful thi hanh va cac
quy djnh uy quySn, phan cApcua UBND Thanh ph6 co lien quan.
(UBND Thanh pM ail co van ban sci 2751/VP-DT ngay 02/4/2021 giao Sa K€ hot;lch
va adu fzrpMi h9'P vai sa Tai chfnh hzr{rngdan UBND cac huy?n vJ nlJi dung nay).

5. V~ vi~c t8 chu-c I~pnhi~m vI}va 08 an quy ho~ch
- T6 chUc l~p Nhi~m VlJ va d6 an quy ho~ch xay d\lllg vimg huy~n vai nQi

dung va thanh phfin h6 sa phil hgp vai quy djnh ~i BiSu 7, 8, 9 Van ban hgp nhAts6
07IVBHN-BXD; DiSu 14, 23 Van ban hgp nhAt s6 48IVBHN-VPQH; DiSu 3,4
Thong tu s6 12/2016/TT-BXD.

- T6 chUc lAy y ki€n cua cae ca quan t6 chue co lien quan vS nQi dung
nhi~m V\!, d6 an quy ho~ch dam bao hinh thUc, thOi gian theo quy dinh t~i DiSu
16,17 cua Van ban hgp nhAt s6 48NBHN- VPQH va Khoan 7 BiSu 2 Nghi dinh
s6 72/2019/ND-CP ngay 30/8/2019 cua Chinh pM sua d6i b6 sung mQt s6 diSu
cua Nghj dinh s&37/2010/ND-CP ngay 7/4/2010 vS l~p, th&m dinh, pM duy~t va
quan ly quy ho~ch do thj va Nghi dinh s&44/2015/ND-CP ngay 06/5/2015 quy
djnh chi ti€t mQt s&nQi dung vS quy ho~eh xay d\lllg.

- H6 sa nhi~m VlJ, d6 an sau khi hoan thi~n, UBND huy~n cfin trinh HDND
cling cftp thong qua truac khi trinh ca quan th&mdjnh va pM duy~t dam bao tuan
tM Dieu 34 cuaVan ban s6 48NBHN-VPQH.

- UBND huy~n trinh Sa Quy ho~ch - Ki€n trUc th&mdjnh theo khoan 2, DiSu
32, Lu~t ~ay d\lllg (van ban hgp nhAt s6 02IVBHN-VPQH ngay 15/7/2020 cua Van
phOngQuoc hQi);

2

;.



(,

UBND huy~n trinh UBND Thanh ph5 phe duy~t Nhi~m V\I, d6 an quy ho~ch
theo m\lc b, khoan 1, di€u 25, Nghi djnh 44/20 15/Nf)-CP ngay 06/5/2015.

6. V~ ni}i dung nhi~m V\I va dB an quy hOl;lChchung xay dlJllg vilDg huy~n:

- NQi dung h6 sO"nhi~m V\I,d6 an quy ho~ch cdn dam bao: tuan tM cac quy dinh
phap lu~t v€ quy ho~ch do thi va quy ho~ch xiiy dllng; phil hQ"pvai dinh huang quy
ho~ch chung xiiy dllllg TM do Ha n<)id€n nlim 2030 va illm nhin d€n nlim 2050 dli
duqc TM tuang chinh phu pM duy~t; ra soat, c~p nh~t cac quy ho~ch chuyen nganh, dll
an d~u tu dli dUQ"cdp thAm quy€n phe duy~t ho~c chAp thu~n chu truang; ph5i hqp vai
cac dan vi dUQ"cgiao trang qua trinh nghien cUu d~ dam bao th5ng nhAt vai cac quy
ho~ch co lien quan dang duqc t6 chuc l~p. Qua trinh thllC hi~n dn ngien cUu, danh gia,
k€ thira cac n<)idung phil hqp cua cac d6 an quy ho~ch xily dllllg tren dia ban huy~n,
Quy ho~ch chung xily dllllg huy~n dli dUQ"cphe duy~t trong giai do~ tmac dily va dam
bao toiln thu cac quy dinh hi~n hanh.

- Tieu chi v€ cac tieu chuAn h~ t~ng ky thu~t: theo Nghi quy€t s5
1210/2016/UBTVQHI3 v€ philn lo~i do thi ngfty 25/5/2016.

+ D5i vai khu VllCphat tri~n do thi: ap d\lng cac tieu chudn d5i vai khu VllCnQi
thanh, nQi thi va cac chi tieu dli dUQ"cxac dinh trong cac d6 an quy ho~ch chung, quy
ho~ch philn khu duqc duy~t.

+ D5i vai khu VllCnang than: ap d\lng cac tieu chuAn d5i vai khu VllCngo~i
thanh, ngo~i thi.

+ D5i vai khu VllCdll ki€n phlit tri~n thanh qu~: ap d\lng cac tieu chuAn d5i vai
khu VllCdll ki€n thanh I~p phuemg, qu~.

Luuy:

C~n dll bao quy rna diln s5, dAtdai, cac chi tieu kinh t€ ky thu~t.. .. theo tirng giai:~'"?"';
do~n nlim 2030, 2040 va 2050;, ~

>
Ngoai ra trong qua trinh l~p quy ho~ch cdn nghien cuu b6 sung mQt s5 dinJ'f~H ~

huang chung trong quy ho~ch nang than giai do~ sau nlim 2020 giin vai qua trinh ti!U.5c: *j
co d1! nganh nang nghi~p va qua trinh do thi hoa theo yeu c~u cua B<)Xiiy dllllg t~i vli~
ban so 1037/BXD-QHKT ngay 30/3/2021.

D€ nghi UBND cac huy~n Gia Lam, Ba Vi, Gng Hoa, Thucrng Tin, Thanh Oai,
PM Xuyen, Th~ch ThAt, Qu5c Oai, My Duc, Me Linh, Soc San, Phuc ThQ, Chuang
My, Dan Phuqng sam tri~n khai thllc hi~n./. ••...

(Gid kern thea van ban s6 2233/STNMT-DDBDVT ngay 02/4/2021, van Mn s6
1037/BXD-QHKTcua Bi?Xay dVng ngay 30/3/2021)

Nui nlt{in:
- Nhu tron;
- UBND loanh ph6 (d€ baa cao);
- Giam d6e Sa (d€ b/eao);
- Cae PGD (d€ bi€t);
- Luu VP, PI, Pl, KHTH, TCT.
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BQxAYDVNG

sA: AO~ , 'IBXD-QHKT
VIv,ti!p t\lc,th\Yc hi~n va danh ghi
k~tqua,th\lC hi.endy. d\lllg NTM
. 'trongfi~ 2021

B~ Xay d\lI1g,
o 30-03-2021
: 15:26:34

_ 1;07:00
, ~QNG HOA XA I CHUNGHIAVI$T NAM

, :1)ge lip ~T\I',do-.HttnhphUc' "

Ho Npi. ngiIy/JO t!r{mg'3 nam i021

, ' ,

. " . -
VAN "nil~\r.-(I~II-"fl-:-\':~':~',ti()ij .' ' " .'" , ' "-{,-~,t~"":1'Ur bm - din '" tlhh, thOnhpM",", th* Tru", ••••
Dd..; ? ,:,,5
ch"",,;:~~:'~~",,',-,',',,',~~e~'~inbim sa ~941B.NN-VP:'P ngay 19/011202 ella B~.Nong nghi~p v~
~ h,; ,w s'i:Ph3t.tr.i.en,ngng thon'de ngh, cat BQ, nganh Tnmg'uang e6,hen' quan, 'can cu

cMc nimg quan Iy nM nuac, chu dQog Iisoat, b5 sung huang d~ thvc hi~n cac
tieu chi, chi tieu thuQc n~tieu' chi quae gia ve nong thon riJ6i ca~ cApgiai do;.!n
2016-2020!!am ~ao phil hQ'pvai cac quy dinh v~ tieu chuAJI,qUy ehufut kYthu~t
ban hanh d~ ap d\mg thl,tc hi~n tronggiai dO\lIl2021-2025, BQXliy d\lI1ghuang
ddn ckdja phuong tiepl\lc th\fc hien- c5Dg tac quy hO(lch xliy,dVng nong thon -
C\I, th~ nhu sau;

Q x .'1. uan diem, nguyen taco

o Cling tac quy hO\lch xliy d\fllg'nong thon giai doo-n2021-2025 cAn dl1e;te
tri~n khai tren c~ 2 cAp dQ: cAp'hily~n IAQuy ho'~ch'xliyd\lI1g vung huy~n; edp
xii IiiQuy ho~eh chung xliy d\lI1gxii.

- f>a'p ling yeu clu phat tri6nnongzighi~p theo huang san xudt hang hoa,
gin vOi s\r chuy~n djch nhanh ccr cAukinh ta sang c5ng nghiep. dieh V\I va g~n
v6i pMt trien do thi. gliI vilng An djnh chlnh tri, dam b~ an nlnhqu6e ph6ng,
giil gin phat huy ban slic van hoa dan t90 va bao ve moi wang sinh thai c,ua ddt
nuc1c.

- Dap ling yeu cAu nang cao chAt luc;mg cUQcs3ng clia nguai din nong
thOn veri dieu kl~n ti~n nghi giam dSnkhoang each vai cUQcsan~ do thi.

- Phu h(7)Jvai d~c di~m sinh thAi, hlnh thai sinh hO\lt, sim xu5t ella dan elf
cac vUng, mi~n. Dam bao dinh ell ben vilng va pMng ch6ng hl~u qua, giam nh~
tac dQng thien tai.

o Pbat tri€n ccr sq htl tAng ben vOng, pM h(7)JvOi timg gial do\\" phlit trj~n
dap frng yeu cAuhi~u qua, tiat Idem trong ddu tu.

o Ke thira kSt qua xiiy d\fllg nong thon mai trong 10 nlim glal dovn 20 I0- '
2020. Kh3c ph •••c tAn t~1h\\" ch~ trong xiy dvng nang thon mai, k~t hQ'Pvai cac
yeu cAu mui trong phBt triGn (bi~n d6i khl h~u. Mi nh~p quAc te, KHCN va cach



2

mtmg cang nghi~p 4.0, ..) MAm dlip Ungyeu cAuxiiy dl,lIlgnong thon mai theo
chiSu sau trong giai dotm tm.

2.Binb btr6'ng chuDg trongquy bOtch xiy d\l'ng nang thOn glal c:lotln
sau nim 2020 gAn vOi qua trlnh tal CO' cAu ngaob nong nghlfp va qu~ trinh
.do tbjh6a.

2.1. S;; vUiQuy hO{lCltxfJy tlvng vung huyin
- Quy ho,"ch xiy dl,lIlgvimg huy~n la mQt-DQidung cua Quy ho,"ch tlnh

(Khoan 2 E>iSu27 tuv.t Quy hOllChnlim 2017) va IIIco sa d~ Iv.pquy hO{lchnong
thOn va d\l' an diu tu xay dvng h~ thAng cong trinh h\l tAng Icy thu~t huy~n
({(hoan 2 E>iBu23 Lu~t sUa sUa d3i, b3 sung mQt s6 diSu cua 37 Lu~t c6 lien
quan den quy hO{lch).Hi~n nay, nhiSu dia phuang phS duy~t quy hO{lchxay
d\lflg vting huy~n chi vai rn\lC drch d~ hoan thllnh du cae tieu chi xay d\lflg
huy~n nong thOn mai chii' chua th1,1'CS\l coi quy hO{lchxay dl,lIlgvimg huy~n III
cong C\l de DC djnh d\l' an dAutu xay d\lllg h{ltdng Icy thuit khung. quan Iy d~t
dai. quaD19nguAn 11,1'Cxay dl,lIlgnong-thon-mai.

• Tiep t1,Jcthvc hi~n Quy~t dinh 56 558/QD-ITg ngay 05/412016 cua Thu
mang Chlnh phu ban hanh Tieu chi huy~n nang thon mai va Quy dinh thi xii.
,thanh ph6 UVctbuQ~cAptlnh hoan thanh nhi~mV\l xay dl,lIlgnang than mai, d~c
bi~t frong bal canh khang con quy hO{lchxay dl,lIlgvimg tinh rnAdii duQ'ctha)'
th6 bAngquy hO{lchtinh mang finh trch hQ'P.da nganh.

- Cac chi ti~u C\lthAcin c6 djnh IUQ11gdAnAngcao chit lUQ'Dgquy ho~ch
va IIIcong C\lho,"ch dinh chinh sach dap ling nhu d.u pMt trien kinh Ie . xi hQi.
thay vi chi IAthu t\lCnhu cac huy~n di trl~nkhai trong giai dO\ln2016-2020.

- Ngolli cac nQi dung djnh hu6'ng chung cho quy hOtlch xiy d\l't1g vling
huy~n theo quy djnh. phai tha hien ro cac nQidung dinh hUOng,sau:

+ PhIli xac dinh dllfi1ccac tiau vting san xudt trong' huy~n tron ca sa cac
vimg chuyen canh. san xuit nong nghi~p hang hoa IOnva san xudt hling hoa d~c
thii khac. '

+Hlnh thAnhva xac djnh cac trungtiim djch V\l h~ tJv san xuAtcdp huy~n, .
-gAnvai cae thj tran, trung tam C\lffixa, cac C\lfficong nghiep va cac thi tu- (hi~n
c6 ho~c dV IdBnhIilh thBnhtren dia ban huy~n)gin kat thuin JQivai h~th6ng h{l
tAngkhung, dam baa ph\lc V\l cl10ti~u vling trong huy~n nhAmpba! trlSn nong
nghi~p. cong nghi~p. thuang rn\li djch V\l. gin vai vling san xuit nong' nghiep
himghoa 1611frong ti~u vung.
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+Nghien elm, d8'xuat vie<:ap dung ~c chi tieu va phattrian h"" tAngxa hQi
va h\l tang ky' thu~t cua do thj tho cAekhu cillic nang, co sa h\l t~g nong thon 4i
khu V\fC,d\f ki~n hlnh thilnh, do thj, dam' bao yeu cdu ,x4y di,mg nong than mm
trong giai l1o~t!¥ae mit, dAng thOi.h~ chAdAutl.11ing phi ho~c gay bdt c~p cho
q~ trlnh phat trie~dB tbj.

+ xf.cdjnh h\\ tAngkhung (giao thong" cApnuae tw trung, cApdi~Q,thoat
nuae ,va VSMT, ,thOng tin lien l\le, ..) diim baolien k~ thu~ ti~ngiQa cac diem
trung tAm, cae diem dan CII c6 tifun nang phSt tri~n va v6\ dia ban san xuAt, d'~
bao diBu ki~n ph\lc V\I,~6tngubi dan nhu t\licac do thj nh,o.

2.2. sA; vOiQuy l,opcl, cllimg .,,8y d!tng xii

- Hien nay, nhiSu quy hO\lch nong than mai cAp xii'dB:hStthbih\lO quy
ho$ch, cArini solit di~LichInh dam biiophu hqpvai c~cdinh h11~gplllittril!n
kinh ta ~xa h{li tronggia dolin ,2021'-2025. '

- R.a soat ~p~t b&sung eho phli hqp v6'i quy' hO\ich xiiy d\ffigvUng
buy~n duQ'c phe duy~t. RAsoM be sung, diau chinh cae nQi dung quy hO\lch theo
dung yeu c~u phat triSn xil, khic phvc nhUng tAn ~ h\lO che trong XBy q\ffig
nong thon mai hi~n nay, d~e bi~t,la cfle gilii phlip nang ~ao canb quan va moi
truOng.

- Phat trien trung tim xii tra thilnh mQttrong cAc diem dan CIIc6 ti~m
nang nhAt cua xi. T6i thieil 50% sacong trinh cong cQng c<:i ban cApxa duqc b6
trl tili khu trung tAmxii, nh~ t{lObQm~t va ph\lc V\Itat nguai dan trong xii.. '

- Danh quy dAt eho dancu phat tri~~ mal hang nlim't\li cAc diSm dan C11

c6 ti~m nling phat tri~n.

- PMt tri~nxay d\ffig cac diSm dan CII c6 ti~m llling theo di~u kien sang,
canh quan, moi wang nong thOnbftng cac giili phlip: gill m~t d9 xoy d\mg t6i da
trong 16 dAt '0 khong qua 60%; tang m~t d9 cay xanh; 'cai thi~n diSu kien giao
thOng dam biio thu~ tien dlip ling nhu cdu sinh hO\lt va san xuAt ella nglIui dan;
cung cAp dien sinh ho~t, dien chi~u sang; cAp nuac t~p trung, thong tin lien lllc
theo neu chufin cho do thi MO. Th\l'C hi~n tat cllc giii phap thu gom, xli Iy mrac~,~~*~~~~~~~~~~~~.
diSm dan C11 co tiem nling phat trian, c6. the coi la viec 'phat trien xiy d\ffig cac
dib dan cu ki~u mIu trong khiI \f\lC nong thon.

- Phat tri~n xay d\ffig hI'-ting dAum5i ngoai khu ddJi CII (bao g6m ea h\l
tAng ph\lc V\Isiin xu6t nong nghiep) dap img tat yeu ciu san XuAthang h6a Urn
vAsinh hO\lt ngubi dan.
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3. T6 ehli'e thvc hifn
DSc6 ca sa tham mUll. da xuAt hO trQ'cac dis phuong vc3cong tac quy

ho~ch xay d\lllg n/lng than, BQ Xay dvng da nghi Uy ban nhan dan cac Tinh,
Thanh pha ttvc thuQc Trung uang chi d~o cac Sa, ban, ngAnh c6' lien quan ~i
dia phuong l~p bao cao va mQt sAnQidung sau:

~~p danh mve, kSho\lch I~p, diau chlnh quy ho~ch xay d\lllg nong thon
(cAp huy~n va cAp xii) cho giai do~ 202).2025. Dai ven vi~'dieu chlnh quy
hO\lchchung xii triSn khai t11\1'Chien trong giai dOlln2021~2025 c~n pMi c6 danh /
gia, phdn JO\li,s!p xSp theo thir t\l uu tien dS dam bao vi~c J~p quy hO\lch xay
dvng nang than mang Illi hi~u qua, dap Ung dltQ'c nhu cAu phat triAn cua dia
phuang trong giai dO\lDmaL

• L~pkS'hOllChvan ngan sach chocllng tac;l~pquy hOllChxay d\ll1g nong
tbOn(dp huy~n va clp xi) cho giai dO\lD2021-2025,

- Neu cSc kiSn nghi, da xudt cua dia phuong dAivm cling tac I~p va quan
ly quy ho:}ch xay d\ll1gnong thlln (ca chAtriAnkhai th\TChi.~n,chinh slich va cac
ki~n nghi da xudt khac c6 lien quan).

- Van biln giri'va B{i Xliy d\ll1g. sa 37 La D\li Hanh, Hai Bli Tnmg, Hli
N{ii truac ngay 30/412021 dA tAnghW, d! xuAtgiai phap tlwc hi~n cling tile quy
hOllChxay dvng'nong thon giai dOlln2021-2025, trInh clp cO thAm quyan xem
xet. quySt djnh ..

Tren day lit mQt s6 huang dAncua B{iXay d\ll1gvAth\lC hi~n cae tieu chi,
chi tieu thuQC,BQ tieu chi qu6c gia va nllng than mai cac cap giai dCltln2016-
2020. De n&hi Uy. ban nhin dan cae tinh,' tbilnh pha tJvc; thuQc Trong lI'ang
nghien cw, khAn tnrangchl d\lo trian khai,th\fc hi~n. ~

NqJ III/DII:
•Nhll' troll;
• Vln,phong Chlnh phO;, ,
- Ban chi d,o Trung Il'ang CTMTQO XD NTM:
• Ban chi ~o CTMTQO XC NTM cAetfnh,
thinh phA f1'\IC IbuQc Trong l/OIIg; ,
- LIIU: vi, QHKT" ••••
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