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I. PHẦN MỞ ĐẦU: 

1.1 LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI: 

Năm 2010, Thủ tƣớng Chính phủ ra quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 

06 về Xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020. Quyết định nêu rõ đến năm 2011, cơ 

bản phủ kín quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn cả nƣớc làm cơ sở đầu tƣ xây dựng 

NTM, làm cơ sở để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho giai đoạn 2010 – 

2020.  

Việc quy hoạch xây dựng này bao gồm hai nội dung: quy hoạch xây dựng NTM 

và quản lý thực hiện theo quy hoạch (cán bộ cấp xã, huyện trực tiếp thực hiện). Tuy 

nhiên, thực trạng hiện nay là các cán bộ cấp xã, huyện đều thiếu kiến thức để quản lý 

và thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng NTM. Do phần lớn các cán bộ quản lý cấp 

xã, huyện đƣợc đào tạo từ nhiều ngành khác nhau nên việc tham gia quản lý về quy 

hoạch xây dựng còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài công tác quản lý chuyên môn, các cán 

bộ địa phƣơng còn đóng vai trò là cầu nối giữa đơn vị tƣ vấn lập quy hoạch với địa 

phƣơng. Đồng thời các cán bộ địa phƣơng cũng là bộ phận phê duyệt, thẩm định, quản 

lý và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, việc nâng cao 

năng lực, chuyên môn về lĩnh vực Quy hoạch xây dựng là một trong những vấn đề cấp 

thiết trong tình hình hiện nay. Tại các cuộc hội thảo đánh giá quá trình thực hiện quyết 

định 193/QĐ-TTg ở các tỉnh đã cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao chất lƣợng 

cán bộ quản lý tại địa phƣơng. Bởi sau khi quy hoạch đƣợc phê duyệt, công tác triển 

khai thực hiện và điều chỉnh quy hoạch theo thực tế rất cần các cán bộ quản lý có 

chuyên môn về quy hoạch xây dựng. Đặc biệt là trong Thông tƣ liên tịch số 

13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 về việc lồng ghép 3 nội 

dung: quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch sản xuất trong một 

đồ án quy hoạch xây dựng NTM. Các đồ án sau khi điều chỉnh sẽ có tính phức tạp 

cao, đòi hỏi các cán bộ quản lý phải có năng lực và kiến thức chuyên môn. Do đó họ 

có nhu cầu cần đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng các kiến thức về lĩnh vực quy hoạch xây 

dựng. 

1.2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

1.2.1 Đối tƣợng nghiên cứu:   

-  Các cán bộ cấp xã, huyện đang quản lý và thực hiện chƣơng trình quy hoạch xây 

dựng NTM tại địa bàn tỉnh Hà Nam. 

1.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: 

- Tổng quan về tình hình quy hoạch xây dựng NTM trên cả nƣớc và tại địa bàn tỉnh Hà 

Nam.  

- Điều tra xã hội học, đánh giá chung về kiến thức quy hoạch xây dựng của các cán bộ 

cấp xã, huyện về tình hình quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng NTM.  
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- Xây dựng đề cƣơng và nội dung cho chƣơng trình đào tạo để bổ sung các kiến thức 

về quy hoạch xây dựng cho các cán bộ cấp xã, huyện. 

- Tổng kết và đề xuất kế hoạch thực hiện cho việc đào tạo tại địa bàn tỉnh Hà Nam. 

1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 

 Đề tài cung cấp các kiến thức về lĩnh vực quy hoạch xây dựng cho các cán bộ cấp 

xã, huyện. Để họ có thể quản lý, thực hiện và điều chỉnh có hiệu quả đồ án quy hoạch 

xây dựng nông thôn theo Chƣơng trình xây dựng NTM của Chính phủ.  
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II. CHƢƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

NTM TRÊN CẢ NƢỚC VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ - THỰC HIỆN QUY 

HOẠCH NTM TẠI TỈNH HÀ NAM TÍNH ĐẾN NĂM 2013 

2.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM TRÊN 

CẢ NƢỚC 

Theo chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc, nƣớc ta phấn đấu đến năm 2020 có 

50% số xã trong toàn quốc đạt tiêu chí NTM. Theo bộ tiêu chí quốc gia gồm 19 tiêu 

chí về xây dựng NTM thì quy hoạch chiếm vị trí hết sức quan trọng. Tuy nhiên, đa số 

các vùng nông thôn trên cả nƣớc nói chung đều trong tình trạng thiếu quy hoạch, hoặc 

đã có quy hoạch nhƣng chƣa đạt chất lƣợng mang lại hiệu quả phát triển kinh tế. Điều 

này không chỉ gây khó khăn trong quá trình xây dựng NTM mà còn làm ảnh hưởng tới 

việc bảo tồn không gian văn hóa của các làng quê Việt Nam.  

Theo Bộ Xây dựng, tính đến cuối năm 2012, cả nƣớc có khoảng 5.000 xã 

(chiếm 68%) trên tổng số hơn 10.000 xã hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng 

NTM. Trong đó có 995 xã đang hoàn thành các thủ tục trình duyệt. Dự kiến đến hết 

năm 2013, cả nước sẽ phủ kín quy hoạch xây dựng NTM.  

Mục tiêu của các đồ án quy hoạch xây dựng NTM là dự kiến hình thành các 

vùng động lực phát triển trong tương lai: khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung của 

tỉnh; các xã có tiềm năng về sản xuất nông nghiệp: trung tâm chế biến nông sản; vùng 

sản xuất cây trồng, vật nuôi đặc sản; các làng nghề truyền thống...; có tiềm năng khai 

thác du lịch. Khi lập quy hoạch xây dựng nông thôn cho các xã này cần ƣu tiên các xã 

có kết cấu hạ tầng nông thôn lạc hậu nhằm mục tiêu ổn định dân cƣ và nâng cao đời 

sống ngƣời dân. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện, công tác quy hoạch xây dựng NTM 

vẫn chƣa đem lại kết quả nhƣ mong muốn. Cụ thể, có 93,1% số xã phê duyệt xong quy 

hoạch chung; 79,2 % số xã đã có đề án NTM được phê duyệt. Song, hạn chế trong quy 

hoạch là chất lượng thấp, thiếu kết nối vùng; chủ yếu là quy hoạch hạ tầng; chưa có 

cơ chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn. Các đề án còn nặng về hạ tầng, nhẹ về 

phát triển sản xuất, môi trường, văn hóa; Giải pháp thiếu thực tiễn và không rõ nguồn 

lực. Các đồ án quy hoạch xây dựng chủ yếu cũng chỉ tập trung vào quy hoạch trung 

tâm xã, số lượng các điểm dân cư nông thôn tập trung có quy hoạch còn thấp, trong 

đó điểm yếu kém nhất là quy hoạch đất phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

Từ thực tiễn xây dựng NTM ở các địa phương cho thấy, công tác quy hoạch 

phải triển khai cụ thể, cần tôn trọng hiện trạng, nhưng phải hiện đại hóa cơ sở hạ 

tầng và tiếp tục kế thừa hạ tầng vốn có. Ðiều quan trọng là người dân phải được tham 

gia vào quy hoạch và tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng dân cư. Ðặc biệt, quá 

trình thực hiện cần được phân loại và ưu tiên theo địa bàn, đặc điểm của từng xã cho 

phù hợp với định hướng kinh tế, xã hội của địa phương, cần ưu tiên các xã có kết cấu 

hạ tầng lạc hậu nhằm mục tiêu ổn định dân cư, nâng cao đời sống. 
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Thực tế hiện nay chất lƣợng đồ án quy hoạch xây dựng nhìn chung còn thấp, 

tính khả thi chƣa cao; các động lực phát triển nông thôn đƣợc xác định không đầy đủ, 

không thu hút đƣợc nguồn lực đầu tƣ phát triển. Khu vực nông thôn hiện nay đang 

phát triển thiếu quy hoạch, và quy hoạch chồng chéo giữa các ngành. Ðiều đó dẫn đến 

sự đầu tƣ dàn trải, các khu dân cƣ phát triển tùy tiện, không nhất quán trong xây dựng 

các công trình công cộng. Quy hoạch xây dựng NTM cần chú trọng tính tổng thể đồ 

án, mối liên kết với các quy hoạch khác. Bởi vì nếu không có sự đồng nhất thì chắc 

chắn sẽ bị phá vỡ quy hoạch ngay trong quá trình xây dựng. Quá trình này cần có sự 

tham gia của chính quyền cơ sở và nhân dân địa phƣơng đóng góp ý kiến để quy hoạch 

và xây dựng. 

Nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều địa phương còn gặp lúng túng trong quy 

hoạch là do chưa có đội ngũ cán bộ quy hoạch chuyên nghiệp ở cấp cơ sở. Trong khi 

đó, do quy hoạch được xác định phải đi trước một bước, nên nhiều xã đã đổ xô đi thuê 

đội ngũ tư vấn thiết kế. Điều này, dẫn đến tình trạng quy hoạch một cách rập khuôn và 

máy móc. Quy hoạch, kiến trúc nông thôn đang đứng trƣớc những vấn đề cấp thiết về 

mô hình, quy hoạch, thiết kế, kiến trúc, cảnh quan, môi trƣờng, các chỉ tiêu về sử dụng 

đất, tiêu chuẩn về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... để phù hợp với hiện trạng, 

điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội và phong tục tập quán của các vùng, 

miền. Đây đang là những đòi hỏi cấp bách của NTM trong công cuộc CNH và HĐH 

đất nƣớc.   

Bên cạnh đó, quy hoạch nông thôn cần phải theo những tiêu chí riêng, phù hợp 

với đặc thù của từng địa phương. Ví dụ như quy hoạch các xã có làng nghề phải có 

khu vực sản xuất làng nghề, khu giao dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kho tập kết 

hàng hóa, bãi phế liệu, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước và xử lý chất thải sau sản 

xuất... Đối với xã có di tích lịch sử, kiến trúc cảnh quan, quy hoạch, cần chú trọng bảo 

tồn khu di tích lịch sử, kiến trúc cảnh quan gắn với không gian cây xanh, hồ nước, 

vùng bảo vệ di tích lịch sử, kiến trúc cảnh quan, đồng thời nghiên cứu khu vực dịch vụ 

phục vụ khách...Quy hoạch nông thôn sẽ góp phần hạn chế và giảm thiểu các quy 

hoạch chắp vá, tùy tiện, giữ gìn và phát huy các không gian kiến trúc truyền thống vốn 

có của nông thôn Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về NTM trong 

thời kỳ CNH, HĐH. 
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2.2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM TẠI 

ĐỊA BẢN TỈNH HÀ NAM 

Hà Nam là một tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Phía bắc tiếp 

giáp với Hà Nội, phía đông giáp với tỉnh Hƣng Yên và Thái Bình, phía nam giáp tỉnh 

Ninh Bình, đông nam giáp tỉnh Nam Định và phía tây giáp tỉnh Hòa Bình. Toàn tỉnh 

Hà Nam gồm có 1 thành phố và 5 huyện lỵ. 

 

Đơn vị hành chính của tỉnh Hà Nam 

STT Tên 
Diện tích 

(km2) 

Dân số 

(ngƣời) 

Mật độ 

(ngƣời/km2) 

1 Thành phố Phủ Lý 8.787,30 136.654 2.542 

2 Huyện Duy Tiên 137,60 125.062 909 

3 Huyện Kim Bảng 187,00 125.713 672 

4 Huyện Lý Nhân 167,70 175.340 1.046 

5 Huyện Thanh Liêm 178,10 127.262 715 

6 Huyện Bình Lục 155,50 144.760 931 

 Nguồn: Niêm giám thống kê Hà Nam 2008. 

Đơn vị hành chính của Huyện Duy Tiên (19 xã) 

STT TÊN STT TÊN 

1 Thị trấn Hòa Mạc 11 Xã Tiên Phong 

2 Thị trấn Đồng Văn 12 Xã Châu Sơn 

3 Xã Mộc Bắc 13 Xã Tiên Ngoại 

4 Xã Mộc Nam 14 Xã Tiên Nội 

5 Xã Chuyên Ngoại 15 Xã Hoàng Đông 

6 Xã Trác Văn 16 Xã Duy Minh 

7 Xã Châu Giang 17 Xã Bạch Thƣợng 

8 Xã Yên Bắc 18 Xã Duy Hải 

9 Xã Yên Nam 19 Xã Tiên Hải 

10 Xã Đọi Sơn   

 

Đơn vị hành chính của Huyện Kinh Bảng (18 xã) 

STT TÊN STT TÊN 

1 Thị trấn Quế 11 Xã Tƣợng Lĩnh 

2 Thị trấn Ba Sao 12 Xã Tân Sơn 

3 Xã Nguyễn Úy 13 Xã Khả Phong 

4 Xã Lê Hồ 14 Xã Thụy Lôi 

5 Xã Đại Cƣơng 15 Xã Ngọc Sơn 

6 Xã Nhật Tựu 16 Xã Thi Sơn 

7 Xã Hoàng Tây 17 Xã Thanh Sơn 

8 Xã Nhật Tân 18 Xã Liên Sơn 

9 Xã Văn Xá   

10 Xã Đồng Hóa   

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_B%C3%ACnh
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Đơn vị hành chính của Huyện Lý Nhân (23 xã)  

STT TÊN STT TÊN 

1 Thị trấn Vĩnh Trụ 13 Xã Nhân Khang 

2 Xã Xuân Khê 14 Xã Nhân Chính  

3 Xã Hợp Lý 15 Xã Nhân Đạo 

4 Xã Chính Lý 16 Xã Nhân Thịnh 

5 Xã Nguyên Lý 17 Xã Nhân Hƣng 

6 Xã Văn Lý 18 Xã Nhân Nghĩa 

7 Xã Công Lý 19 Xã Nhân Bình 

8 Xã Đạo Lý 20 Xã Nhân Mỹ 

9 Xã Bắc Lý 21 Xã Tiến Thắng 

10 Xã Chân Lý 22 Xã Hòa Hậu 

11 Xã Đức Lý 23 Xã Phú Phúc 

12 Xã Đồng Lý   

 

Đơn vị hành chính của Huyện Thanh Liêm (17 xã) 

STT TÊN STT TÊN 

1 Thị trấn Kiện Khê 10 Xã Thanh Nguyên 

2 Xã Thanh Hà 11 Xã Thanh Tâm 

3 Xã Thanh Bình 12 Xã Thanh Lƣu 

4 Xã Thanh Phong 13 Xã Liêm Sơn 

5 Xã Thanh Thủy 14 Xã Liêm Túc 

6 Xã Thanh Tân 15 Xã Liêm Thuận 

7 Xã Thanh Hƣơng 16 Xã Liêm Cần 

8 Xã Thanh Nghị 17 Xã Liêm Phong 

9 Xã Thanh Hải   

 

Đơn vị hành chính của Huyện Bình Lục (19 xã) 

STT TÊN STT TÊN 

1 Thị trấn Bình Mỹ 11 Xã An Mỹ 

2 Xã Bình Nghĩa 12 Xã An Nội 

3 Xã Tràng An 13 Xã Vũ Bản 

4 Xã Đồng Du 14 Xã Trung Lƣơng 

5 Xã Ngọc Lũ 15 Xã Mỹ Thọ 

6 Xã Hƣng Công 16 Xã An Đổ 

7 Xã Đồn Xá 17 Xã La Sơn 

8 Xã An Ninh 18 Xã Tiêu Động 

9 Xã Bồ Đề 19 Xã An Lão 

10 Xã Bối Cầu   

 Nguồn: Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23/07/2013.  

Trong năm 2012, tỉnh Hà Nam tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực, đẩy nhanh thực hiện và hoàn thành các tiêu chí NTM trong thời gian sớm 

nhất của 5 xã điểm giai đoạn 2009 - 2011, phấn đấu đến năm 2013 cả 5 xã cơ bản hoàn 
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thành 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia NTM. Bên cạnh đó, Hà Nam cũng chú trọng 

các giải pháp phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân nhƣ chuyển đổi cơ cấu 

giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, phát triển chăn 

nuôi trên đệm lót sinh học, đặc biệt tập trung chỉ đạo triển khai đồng loạt các xã dồn 

đổi ruộng đất gắn với quy hoạch lại đồng ruộng, phấn đấu 28 xã thực hiện giai đoạn 

2011 - 2015 hoàn thành trong năm 2012, các xã khác hoàn thành cơ bản vào năm 

2013. Tỉnh tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ cộng đồng 

nhân dân và các doanh nghiệp để hỗ trợ đầu tƣ xây dựng công trình phúc lợi nhƣ 

đƣờng giao thông nông thôn, xóm, nhà văn hoá, trƣờng học, xử lý môi trƣờng... Tỉnh 

tăng cƣờng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với duy trì và phát triển 

các ngành nghề truyền thống. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ 

cho cán bộ cấp xã về kiến thức xây dựng NTM.  

Bản đồ hành chính các huyện, xã của tỉnh Hà Nam 

Sau 3 năm thí điểm xây dựng mô hình NTM ở 5 xã của tỉnh Hà Nam, diện mạo 

nông thôn các xã này đã thay đổi rõ rệt, hạ tầng kinh tế xã hội đã có bƣớc phát triển, 

nhất là hệ thống giao thông và các công trình phúc lợi công cộng. Bƣớc đầu đã thực 

hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao 

thu nhập, đời sống ngƣời dân nông thôn dần đƣợc cải thiện. Các tiêu chí về xây dựng 

NTM tăng bình quân mỗi xã 6 tiêu chí. Việc lồng ghép các chƣơng trình mục tiêu để 

phát triển nông thôn đƣợc thực hiện tốt, rõ nhất là chƣơng trình nƣớc sinh hoạt và vệ 

sinh môi trƣờng nông thôn, chƣơng trình giao thông nông thôn, cơ sở vật chất trƣờng 

học... Đặc biệt là việc huy động sự đóng góp của cộng đồng trong xây dựng NMT đạt 

hiệu quả cao, trong 3 năm tổng kinh phí của 5 xã sử dụng cho xây dựng NTM là 

273,125 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh trên 95 tỷ đồng, ngân sách xã 95 tỷ và 

vốn nhân dân đóng góp là trên 67 tỷ đồng (số liệu theo nguồn: Cổng thông tin điện tử 

Hà Nam). Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM các xã điểm đã năng 
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động sáng tạo, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mình để tạo ra những điểm nhấn 

trong quá trình xây dựng NTM.  

Tính đến năm 2013, quan trọng nhất công tác quy hoạch NTM của 100% số xã 

trong tỉnh đã được hoàn thành. Các đồ án quy hoạch NTM đã đƣợc thiết kế, phê duyệt 

và một số đang trong giai đoạn triển khai thực hiện. Theo đó, nhằm khuyến khích các 

địa phƣơng thực hiện chƣơng trình xây dựng NTM, tỉnh ban hành các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ, khuyến khích giai đoạn 2011-2015. Qua việc xây dựng kế hoạch và có 

những bƣớc triển khai cụ thể, phong trào xây dựng NTM đƣợc hầu hết các xã trong 

tỉnh hƣởng ứng. Về cơ sở hạ tầng, toàn tỉnh đã làm đƣợc 1.668 km đƣờng giao thông 

thôn xóm, gần 96 km đƣờng trục chính ra đồng (bê tông hóa 58,7 km); xây dựng mới 

167 nhà văn hóa thôn, xóm; xây dựng 1.307 phòng học các cấp… Các địa phƣơng tích 

cực triển khai xóa nhà tạm, nhà không an toàn, hiện có 65 xã đạt chuẩn về tiêu chí nhà 

ở. Vệ sinh môi trƣờng nông thôn đƣợc quan tâm, cả tỉnh xây dựng đƣợc 69 hố chôn, 

bể chứa rác thải và trên 20 km rãnh thoát nƣớc thải sinh hoạt khu dân cƣ (số liệu theo 

nguồn: Cổng thông tin điện tử Hà Nam). 

Cùng với phát triển hạ tầng thôn, xóm, việc thực hiện dồn đổi ruộng đất nông 

nghiệp, chỉnh trang, quy hoạch lại đồng ruộng đƣợc quan tâm chú trọng. Hiện nay toàn 

tỉnh đã có 64 xã được phê duyệt đề án và 512 thôn phê duyệt xong kế hoạch dồn đổi 

ruộng đất. Diện tích ruộng đã dồn đổi của tỉnh đạt hơn 13.300 ha, bình quân mỗi hộ 

còn 1,1-1,7 thửa. (số liệu: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nam). Thực tế 

cho thấy, tác động từ xây dựng NTM đến kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm cho 

lao động nông thôn và đời sống nhân dân khá rõ nét. Thu nhập bình quân đầu ngƣời 

của các địa phƣơng đã có bƣớc tăng trƣởng khá, nhiều xã đạt tiêu chí thu nhập (năm 

2012 đạt 20 triệu đồng/ngƣời/năm). Tỷ lệ hộ nghèo chung của cả tỉnh dự kiến năm 

2013 giảm xuống còn 7,83%. Xây dựng NTM đã giúp cho bộ mặt nông thôn đổi thay 

rõ rệt từ cơ sở hạ tầng đến sản xuất của ngƣời dân. Đây là tiền đề và động lực để địa 

phƣơng tiến nhanh và kịp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn. Qua khảo sát, đến hết năm 2013 này, khả năng có 06 xã trong tỉnh hoàn 

thành các tiêu chí và được công nhận xã NTM. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn của 

tỉnh đang từng bƣớc đƣợc đổi mới đi lên từ chƣơng trình xây dựng NTM. 

Theo Quyết định 1226/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh Hà Nam đã đề ra định hƣớng phát triển không gian hệ thống đô thị 

và khu dân cƣ nông thôn đến năm 2020, trong đó: 

- Thành phố Phủ Lý: Mở rộng quy mô để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tỉnh. Mục 

tiêu đến năm 2020 trở thành đô thị loại II là thành phố trực thuộc tỉnh. Hƣớng phát 

triển chính là hƣớng Đông Bắc, Bắc Châu Giang (tăng quy mô diện tích khoảng 1.000 

ha) và hình thành trung tâm chính trị, hành chính mới của Tỉnh. 

- Huyện Duy Tiên: Phát triển chuỗi đô thị công nghiệp - dịch vụ Đồng Văn - Hòa Lạc - 

Yên Lệnh, từ 2015 - 2020 thành lập thị xã Duy Hà với quy mô khoảng 100.000 dân và 

thị trấn Đọi Sơn là trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội của huyện Duy Tiên. 
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- Huyện Kim Bảng: Xác định là trung tâm dịch vụ thƣơng mại, du lịch sinh thái, khu 

nghỉ dƣỡng. Hình thành hai thị trấn mới là Nhật Tân và Tƣợng Lĩnh, mở rộng thị trấn 

Quế, Ba Sao. 

- Huyện Thanh Liêm: Mở rộng thị trấn Non, Kiện Khê. Hình thành hai thị trấn mới là 

thị trấn trung tâm huyện lỵ và Phố Cà. Đây là trung tâm dịch vụ công nghiệp và vật 

liệu xây dựng. 

- Huyện Lý Nhân: Hình thành ba thị trấn mới là Nhân Hậu, Nhân Mỹ và Cầu Không. 

Mở rộng thị trấn Vĩnh Trụ. Đây là trung tâm sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. 

- Huyện Bình Lục: Hình thành bốn thị trấn mới là: Chợ Sông, Ba Hàng, Đô Hai, An 

Nội. Mở rộng thị trấn Bình Mỹ. Mục tiêu là trung tâm thƣơng mại, phát triển nông 

nghiệp của Tỉnh. 

 2.3 TỔNG QUAN VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ CẤP 

XÃ, HUYỆN NÓI CHUNG VÀ VỀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

NTM NÓI RIÊNG TẠI ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

  Trong quá trình xây dựng NTM theo bộ tiêu chí của Chính phủ, các xã huyện 

phải huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực: vị trí địa lí, các nguồn lực tự nhiên 

(địa hình, khí hậu, đất đai, sông ngòi, sinh vật và khoáng sản); các nguồn lực kinh tế- 

xã hội (truyền thống văn hóa, dân cƣ và nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, đƣờng lối, 

chính sách, thị trƣờng và vốn đầu tƣ),... trong đó, nguồn lực con ngƣời là một vấn đề 

quan trọng.  

Qua khảo sát điều tra xã hội học tại Hà Nam, đề tài đã tổng kết đƣợc các thông tin từ 

các cán bộ cấp xã, huyện. Trƣớc khi đƣợc giao quyền quản lý về QHXD NTM, họ là 

những cá nhân đƣợc đào tạo từ nhiều ngành nghề khác nhau, trình độ và chuyên môn 

không đồng đều. Sau khi Chƣơng trình quốc gia về xây dựng NTM tiến hành, họ trở 

thành đội ngũ tiếp nhận, quản lý và thực hiện các quy hoạch đã đƣợc phê duyệt. Tuy 

nhiên, do chƣa đƣợc đào tạo về chuyên môn quy hoạch xây dựng, họ gặp nhiều khó 

khăn và lúng túng trong việc thể hiện vai trò của mình: 

+ Vai trò làm chủ đầu tƣ – làm chủ quy hoạch; 

+ Vai trò là cầu nối giữa đơn vị tƣ vấn với ngƣời dân địa phƣơng; Quy hoạch 

phải có sự tham gia của cộng đồng; 

+ Vai trò công bố, phổ biến QHXD NTM cho cộng đồng.  

Từ những thực tế xuất phát ở đội ngũ cán bộ quản lý cấp cơ sở tại Hà Nam, dẫn 

đến tình trạng xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn. Do không xác định đƣợc vai trò vị 

trí của mình, không tự tin trong quản lý, thực hiện quy hoạch nên đội ngũ cán bộ hoàn 

toàn bị động. Họ tiếp nhận quy hoạch trong khi chƣa nắm đƣợc nhiệm vụ của QHXD 

của địa phƣơng mình hay đọc hiểu nội dung bản vẽ. Nếu gặp phải đơn vị tƣ vấn kém 

năng lực hay đồ án quy hoạch còn thiếu tính phù hợp, họ không đủ khả năng để thể 

hiện vai trò của mình. Để từ đó đóng góp ý kiến, xác định nguồn lực phát triển và hay 

điều chỉnh quy hoạch trong quá trình thực hiện xây dựng NTM.  

Trên thực tế, các cán bộ cấp xã, huyện không phải chỉ tiếp nhận và thực hiện 

QHXD mà còn phải là đội ngũ tham gia trực tiếp vào quá trình lập quy hoạch, tham 

gia giải quyết các bài toán kinh tế xã hội sang bài toán không gian. Là đội ngũ gắn kết 
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giữa QHXD của xã, huyện mình với các vùng lân cận nhằm nâng cao hiệu quả chất 

lượng của đồ án và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của huyện và tỉnh.  

2.4 CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆC ĐÀO TÀO CÁN BỘ CẤP XÃ, 

HUYỆN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM TẠI ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

Từ năm 2009 đến nay việc quy hoạch NTM đã đƣợc tiến hành trên cả nƣớc tuy 

nhiên sau 3 năm triển khai có thể thấy một số nội dung của tiêu chí chƣa hoàn chỉnh, 

chƣa bền vững, chƣa phù hợp với từng vùng, một số nội dung triển khai còn chậm, 

việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân địa phƣơng còn chƣa đƣợc quy chế hóa. Số 

lƣợng đơn vị tƣ vấn quy hoạch còn ít, một số đơn vị có năng lực chƣa cao, thiếu chiều 

sâu, nhiều đồ án quy hoạch mang tính sao chép không phù hợp với thực tế và đặc thù 

của địa phƣơng. 

Tại tỉnh Hà Nam sau 3 năm thực hiện quy hoạch xây dựng NTM, một số đồ án 

quy hoạch xây dựng cho các xã, huyện đã đƣợc phê duyệt và đƣa vào triển khai. Các 

đồ án quy hoạch do các đơn vị tƣ vấn lập bƣớc đầu đƣợc chuyển giao từ ban quản lý 

các Sở, Ban ngành về các xã, huyện. Tuy nhiên sau khi tiếp nhận, việc quản lý và thực 

hiện của các cán bộ cấp xã, huyện còn nhiều bất cập và đặt ra các vấn đề thực tiễn: 

+ Hiện nay các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn cho các xã, huyện đã được thực 

hiện và phê duyệt thông qua các Sở ban ngành ở tuyến trên. Dẫn đến khi chuyển giao 

xuống các xã, huyện các cán bộ quản lý quy hoạch xây dựng chưa nắm được các 

thông tin cụ thể. Một số cán bộ quản lý và người dân địa phương không được tham gia 

đóng góp ý kiến vào quy hoạch.  

+ Phần lớn các cán bộ quản lý quy hoạch xây dựng cấp xã, huyện được đào tạo từ 

nhiều chuyên ngành khác nhau, ít liên quan đến quy hoạch xây dựng. Cho nên khi tiếp 

nhận hồ sơ đồ án và quản lý thực hiện còn gặp nhiều khó khăn trong việc đọc và hiểu 

các loại hồ sơ của đồ án. 

+ Trong quá trình tổ chức thực hiện theo các quy hoạch đang có, có thể xuất hiện các 

yêu cầu mới, chưa có trong dự báo, hoặc sau mỗi giai đoạn 5 năm, công tác quy 

hoạch cần thực hiện việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu, 

tình hình mới. Do vậy, các cán bộ quản lý cấp xã, huyện cần phải được đào tạo, bổ 

sung các kiến thức về lĩnh vực quy hoạch xây dựng để có thể kịp thời điều chỉnh các 

đồ án quy hoạch theo đúng quy định. 
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III. CHƢƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP 

XÃ, HUYỆN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG. 

3.1 CHỦ TRƢƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƢỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP XÃ, HUYỆN 

VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG. 

 

3.1.1  Chủ trƣơng, chính sách của Chính phủ và Nhà nƣớc liên quan đến quy 

hoạch xây dựng NTM. 

Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là chƣơng trình mang tính 

tổng hợp, sâu, rộng, có nội dung toàn diện; bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn 

hóa, xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng. Mục tiêu chung của chƣơng trình đƣợc 

Chính phủ xác định là: xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước 

hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với 

phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy 

hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường 

sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần 

của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Trong Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta khẳng định xây dựng NTM là một nhiệm vụ 

quan trọng trong định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc. Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XI của Đảng đã nêu rõ phƣơng hƣớng, nhiệm vụ của xây dựng NTM đến năm 

2020 là: Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM phù hợp với đặc điểm từng 

vùng theo các bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn, giữ gìn và phát huy nét 

văn hóa bản sắc của nông thôn Việt Nam. 

Thực hiện đƣờng lối của Đảng, trong thời gian qua, phong trào xây dựng NTM 

đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phƣơng trên cả nƣớc, thu hút sự tham gia của cả cộng 

đồng, phát huy đƣợc sức mạnh của cả xã hội. Quá trình xây dựng NTM đã đạt đƣợc 

thành tựu khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo, tạo sự thuận 

lợi trong giao lƣu buôn bán và phát triển sản xuât; Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo 

hƣớng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có 

hiệu quả gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần cho 

ngƣời dân; Hệ thống chính trị ở nông thôn đƣợc củng cố và tăng cƣờng; Dân chủ cơ sở 

đƣợc phát huy; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đƣợc giữ vững; Vị thế của giai 

cấp nông dân ngày càng đƣợc nâng cao. Những thành tựu đó đã góp phần thay đổi toàn 

diện bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân. 

 Quy hoạch xây dựng NTM là nội dụng quan trọng đầu tiên trong Chƣơng trình 

Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 6 năm 2010. Trong đó 

bao gồm 11 nội dung: 

1. Quy hoạch xây dựng NTM;  
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2. Phát triển hạ tầng kinh tế  

3. Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập;  

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội;  

5. Đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn;  

6. Phát triển giáo dục đào tạo ở nông thôn;  

7. Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe dân cư nông thôn;  

8. Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn;  

9. Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;  

10. Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên 

địa bàn nông thôn;  

11. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.  

3.1.2 Chủ trƣơng, chính sách của Chính phủ và Nhà nƣớc liên quan đến việc đào 

tạo cán bộ cấp xã, huyện về quy hoạch xây dựng NTM 

Sau 3 năm thực hiện Chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai 

đoạn 2010 – 2020, quá trình quy hoạch xây dựng đã bƣớc đầu phủ kín ở các xã, huyện. 

Tuy nhiên, để đảm bảo cho quá trình thực hiện thì việc nâng cao chất lƣợng cán bộ cấp 

xã, huyện về quy hoạch xây dựng đã trở thành một trong những yêu cầu cấp thiết trong 

tình hình hiện nay. Tại điều 13 của Thông tƣ liên tịch 26/2011/TTLT-BNNPTNT-

BKHĐT-BTC đã hƣớng dẫn cho các dự án, xây dựng chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng 

và nâng cao năng lực cho các cán bộ cấp xã, huyện về lĩnh vực quy hoạch xây dựng 

NTM. Nội dung của Thông tƣ nêu rõ các đối tƣợng cần đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng bao 

gồm từ cán bộ xây dựng NTM cấp trung ƣơng, cấp tỉnh cho đến cấp huyện, xã. Trong 

đó: 

- Cán bộ xây dựng NTM ở cấp huyện bao gồm: Cán bộ của các phòng, ban có liên 

quan đƣợc giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chƣơng trình xây dựng NTM, 

thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện.  

- Cán bộ cấp xã bao gồm: Toàn bộ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã, thôn và 

thành viên các ban phát triển thôn, lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX, chủ trang trại 

trên địa bàn xã.  

Các nội dung đào tạo, bồi dƣỡng cho các cán bộ cấp xã, huyện: 

- Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM;  

- Nội dung xây dựng NTM theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 

của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 
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- Chính sách và kinh nghiệm của một số quốc gia đã thành công về phát triển nông 

thôn; 

- Nguyên tắc, phương pháp, cơ chế vận hành trong xây dựng NTM (nguyên tắc chỉ 

đạo, cơ chế tài chính, nguyên tắc và cơ chế huy động nguồn lực, cơ chế quản lý vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp trong Chương trình xây dựng NTM); 

- Trình tự, nội dung các bước tiến hành xây dựng NTM ở cấp xã; 

- Kỹ năng, phương pháp chỉ đạo xây dựng NTM; 

- Phát triển kinh tế và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông 

thôn;  

- Quy chế dân chủ ở cơ sở và sự tham gia của cộng đồng trong việc tham gia thực 

hiện Chương trình xây dựng NTM: Tổ chức họp dân, tổng hợp ý kiến, lập kế hoạch, 

giám sát đầu tư; cơ chế giám sát cộng đồng; 

- Kỹ năng về tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng tham gia xây dựng NTM; 

- Tham quan, nghiên cứu thực địa các mô hình xây dựng NTM trong nước. 

Trong Thông tƣ cũng đã hƣớng dẫn về thời gian, hình thức đào tạo, bồi dƣỡng 

cũng nhƣ kinh phí thực hiện từ các nguồn ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán 

bộ quản lý cấp xã, huyện đƣợc nâng cao kiến thức về quy hoạch xây dựng NTM. 

3.2 TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI DỰA TRÊN ĐẶC THÙ ĐỊA 

PHƢƠNG CỦA CÁC XÃ, HUYỆN TẠI TỈNH HÀ NAM 

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chiến lƣợc đặt ra nhiều vấn đề cần tập 

trung nỗ lực của Nhà nƣớc và nhân dân. Trong đó, vai trò chủ thể của nông dân mang 

tính quyết định trên mảnh đất mà họ đang sống, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh…Khi 

vai trò chủ thể của nông dân đƣợc xác lập, chính quyền các cấp cần tập trung đẩy 

mạnh việc rà roát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với 

từng vùng, từng địa phƣơng cho sát đúng với lợi thế của từng xã, huyện. Từ đó để đổi 

mới và tổ chức lại sản xuất nông, lâm, ngƣ, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ ở 

nông thôn cho phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Xây dựng NTM không phải chỉ là xây dựng các đề án khả thi, không phải để 

phô trƣơng, quảng cáo mà cái chính là xem nó có đáp ứng đƣợc sự phát triển kinh tế- 

xã hội, có đem lại lợi ích thiết thực cho ngƣời dân địa phƣơng, cải thiện, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho ngƣời dân, tạo nên sự hòa hợp, đoàn kết trong thôn xóm, 

sự giàu đẹp cho quê hƣơng hay không. Dù sao, đất đai, của cải, các phƣơng tiện khoa 

học công nghệ... cũng chỉ là điều kiện để tiến hành xây dựng. Còn xây dựng thành 

công ít hay nhiều, thấp hay cao lại chính do con ngƣời biết tận dụng các điều kiện ấy 

để thực hiện.Vì vậy, ngay sau khi đã thống nhất về quy hoạch, vấn đề đặt ra tiếp theo 

là phải giải quyết khâu đội ngũ cán bộ quản lý cấp cơ sở.  

UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã tiếp 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng 

NTM cả về nội dung cũng nhƣ hình thức, để cán bộ và nhân dân nhận thức đúng, đầy 
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đủ các chủ trƣơng chính sách của Đảng, Nhà nƣớc và của tỉnh về xây dựng NTM; chỉ 

đạo các xã tập trung rà soát lại quy hoạch, đề án xây dựng NTM đã phê duyệt, đồng 

thời lựa chọn các tiêu chí cần ƣu tiên thực hiện trong năm 2012, giao chỉ tiêu phấn đấu 

mỗi xã đạt 3 tiêu chí trở lên và coi đây là chỉ tiêu đánh giá công tác thi đua khen 

thƣởng của năm. Các huyện, thành phố phải tổng hợp nhu cầu vốn của các xã, khai 

thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của từng địa phƣơng, xác định xây dựng NTM 

phải phát huy nội lực là chính, từ đó huy động tổng hợp các nguồn lực. Trên cơ sở đó 

phân bổ hợp lý nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện cho các xã, đồng thời có những 

hƣớng dẫn, cơ chế hỗ trợ kịp thời các nội dung, hạng mục công trình mang tính chất 

thiết thực cao, giúp các xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Toàn tỉnh Hà Nam có trên 40 làng nghề. Có những làng nghề truyền thống lâu 

đời nhƣ dệt lụa Nha Xá, trống Đọi Tam, mây giang đan Ngọc Động (Duy Tiên), sừng 

mỹ nghệ (Bình Lục), gốm Quyết Thành, nghề mộc (Kim Bảng), thêu ren xã Thanh Hà 

(Thanh Liêm),...Việc đánh giá tiềm năng về bảo tồn và phát triển các làng nghề sẽ góp 

phần giải quyết bài toán về chuyển đổi cơ cấu kinh tế thành bài toán không gian trên 

địa bàn tỉnh.  

Về công nghiệp, tỉnh Hà Nam đã đầu tƣ xây dựng nhiều khu công nghiệp. Tập 

trung trên địa bàn Đồng Văn TP Phủ Lý, Hòa Mạc huyện Duy Tiên, Thanh Bình, Liêm 

Phong,..tạo việc làm cho nhiều nhân lực trong tỉnh và vùng lân cận. Tuy nhiên, việc 

phát triển công nghiệp dồn dập cũng đã ít nhiều mang lại các hậu quả về môi trƣờng, 

song tỉnh cũng đã từng bƣớc thanh - kiểm tra các khu công nghiệp và dần tốt đẹp hơn. 

Nhiều khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý rác thải hoạt động hiệu quả và kinh tế. 

Về nông nghiệp, hình thành vùng cây lƣơng thực chuyên canh, thâm canh có 

năng suất cao ở ba huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục. Tại đây đầu tƣ vùng lúa đặc 

sản xuất khẩu có năng xuất cao. Chuyển diện tích trũng ở vùng độc canh, hoang hoá 

sang sản xuất đa canh để nuôi trồng thủy sản là 5.188 ha. Chuyển một phần đất màu 

sang trồng rau sạch chuyên canh và trồng hoa. Các sản phẩm chăn nuôi chủ yếu: bò, 

bò sữa, lợn, dê, gia cầm,.. 

Về văn hóa, Hà Nam là tỉnh có nền văn minh lúa nƣớc lâu đời và nền văn hóa 

dân gian phong phú, thể hiện qua các điệu chèo, hát chầu văn, hầu bóng, ả đào, đặc 

biệt là hát dậm. Đây cũng là vùng đất có nhiều lễ hội truyền thống và di tích lịch sử. 

Do vậy trong quá trình quy hoạch xây dựng NTM cần phải khảo sát đánh giá hiện 

trạng hết sức thận trọng để không làm mất đi nét văn hóa đặc trưng vốn có của địa 

phương. 

3.3 CÁC VẤN ĐỀ CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ, HUYỆN TRONG QUÁ TRÌNH 

QUẢN LÝ, THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM 

3.3.1 Trình độ và chuyên môn của các cán bộ cấp xã, huyện về lĩnh vực quy hoạch 

xây dựng NTM 

Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới đang đƣợc triển khai diện rộng trên khắp 

cả nƣớc, bƣớc đầu đã đạt đƣợc những kết quả quan trọng, mang lại những chuyển biến 

tích cực ở nhiều vùng nông thôn. Song, công tác quy hoạch - vốn đƣợc coi là yếu tố 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy_Ti%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_L%E1%BB%A5c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_B%E1%BA%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Li%C3%AAm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy_Ti%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Nh%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_L%E1%BB%A5c
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_minh_l%C3%BAa_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A7u_v%C4%83n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BA%A7u_b%C3%B3ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ca_tr%C3%B9
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A1t_d%E1%BA%ADm&action=edit&redlink=1


Đề tài NCKH cấp trƣờng  

17 

 

then chốt để quyết định diện mạo của một vùng nông thôn mới, lại đang gặp nhiều vấn 

đề gây tác động không nhỏ đến hiệu quả thực hiện chƣơng trình. Một trong những khó 

khăn mà hầu hết các địa phương hiện nay đang gặp phải là chất lượng của các cán bộ 

quản lý cấp xã, huyện trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.  

Để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ cấp xã, huyện phục vụ QHXD nông 

thôn mới, cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:  

- Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ cấp xã, huyện, trước hết phải nhận thức 

đúng về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở nông thôn, từ đó phát huy trình độ 

chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở trong xây dựng nông 

thôn mới.  

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở phải hướng vào trọng tâm, 

trọng điểm. Do trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế nên 

cần phải quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức. Đội ngũ cán bộ cần được đào tạo 

về chuyên môn, lý luận chính trị, đặc biệt chuyên sâu về lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế 

và kỹ năng lãnh đạo, quản lý về quy hoạch xây dựng. Khi có trình độ chuyên môn, lý 

luận đội ngũ cán bộ cơ sở có thể chủ động, tự tin khi trao đổi, hướng dẫn những nội 

dung xây dựng NTM cho người dân, đồng thời phát huy hết những khả năng của người 

dân phục vụ xây dựng NTM. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ cơ sở trong QHXD, 

quản lý và thực hiện theo quy hoạch.  

- Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm 

trong xây dựng NTM. 

Đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã, huyện có vai trò rất quan trọng trong xây dựng 

NTM. Nâng cao chất lƣợng cán bộ cơ sở là nhân tố có ý nghĩa quyết định, lâu dài đối 

với sự chuyển biến ở nông thôn, đặc biệt trong khâu đầu tiên là QHXD. 

3.3.2 Các khó khăn, vƣớng mắc của các cán bộ cấp xã, huyện trong quá trình quản 

lý, thực hiện quy hoạch xây dựng NTM 

Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhằm 

hƣớng đến mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hƣớng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, 

gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ; gắn phát triển nông 

thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản 

sắc văn hóa dân tộc; an ninh chính trị đƣợc giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần 

của ngƣời dân đƣợc nâng cao.  

Trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng nông thôn mới hiện nay, điều cần quan tâm 

là tuyên truyền, phát động vai trò chủ thể của các cán bộ cơ sở và ngƣời nông dân 

trong xây dựng nông thôn mới. Đây là bài học khẳng định nhân tố con ngƣời nhằm 

phát huy tiềm năng của ngƣời nông dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Để 

làm đƣợc điều này không thể thiếu trách nhiệm của các cán bộ cơ sở trong việc phổ 

biến các thông tin về Chƣơng trình xây dựng NTM, thuyết phục nông dân thực hiện 

theo đồ án quy hoạch, phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội đƣợc phê 

duyệt. Do vậy năng lực, trình độ, phong cách, phẩm chất của ngƣời cán bộ ở cơ sở 

phải không ngừng đƣợc nâng cao nhằm quản lý, điều hành có hiệu quả trên các mặt 

công tác khi nông thôn phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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Phát huy vai trò của nông dân là thực hiện có hệ thống của các biện pháp về 

kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trƣờng… nhằm phát triển toàn diện hình 

ảnh nông thôn mới theo hƣớng văn minh, dân chủ, hiện đại.Vai trò của nông dân trong 

xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại thể hiện khi chủ thể tích cực tham gia vào 

quá trình thực hiên quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Ngƣời dân phải là chủ thể 

sáng tạo trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn. Nông dân còn là 

chủ thể tích cực, sáng tạo trong xây dựng và giữ gìn đời sống vật chất, văn hóa, xã hội, 

môi trƣờng sống, sinh hoạt ở nơi làng xã. Nông dân là chủ thể quan trọng góp phần 

xây dựng hệ thống chính trị, xã hội vững mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội ở cơ 

sở. Do đó, địa phƣơng phải có kế hoạch nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ có kiến thức 

về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên, quản lý 

tài chính và hành chính, có năng lực điều hành hiệu quả các mặt của đời sống nông 

thôn hiện đại.  

Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các cán bộ quản lý cấp cơ sở đều thiếu thông tin, 

kiến thức về quy hoạch xây dựng, việc đọc - hiểu các bản vẽ quy hoạch còn khó khăn 

dẫn đến thiếu tự tin, bị động khi phối hợp với đơn vị tƣ vấn. Họ chƣa phát huy vai trò 

của chủ đầu tƣ, quyền làm chủ trong đánh giá, góp ý vào các đồ án quy hoạch. Đồng 

thời, các cán bộ cơ sở phải có trách nhiệm kiểm tra nội dung các đồ án đã thực sự phù 

hợp với các đặc thù riêng của địa phƣơng hay chƣa, có phù hợp với chiến lƣợc phát 

triển kinh tế - xã hội của từng xã, huyện và toàn tỉnh hay không… 

3.4 CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM 

VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM 

3.4.1 Nội dung quy hoạch xây dựng NTM: 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chƣơng trình 

tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, gồm 11 nội 

dung. Trong đó nội dung tiêu chí quy hoạch xây dựng là tiêu chí quan trọng đầu tiên, 

bao gồm nội dung: 

a) Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; 

b) Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trƣờng theo chuẩn mới; 

c) Quy hoạch phát triển các khu dân cƣ mới và chỉnh trang các khu dân cƣ hiện có theo 

hƣớng văn minh, bảo tồn đƣợc bản sắc văn hoá tốt đẹp; 

3.4.2 Nội dung đồ án quy hoạch xây dựng NTM: 

a) Phân tích và đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ 

thuật của xã để xác định động lực phát triển, tính chất đặc trƣng vùng, miền, định 

hƣớng phát triển kinh tế - xã hội; dự báo quy mô dân số, dự báo sử dụng quỹ đất xây 

dựng cho từng điểm dân cƣ, dự báo những khó khăn vƣớng mắc trong quá trình quy 

hoạch xây dựng.  
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b) Định hƣớng tổ chức không gian, phân khu chức năng sản xuất, sinh sống, các vùng có 

tính đặc thù, hệ thống các công trình công cộng, xác định mạng lƣới thôn, bản, hệ thống 

các công trình phục vụ sản xuất. 

c) Xác định quy mô diện tích, cơ cấu, ranh giới sử dụng đất, các chỉ tiêu về đất đối với 

hệ thống công trình công cộng, dịch vụ, đất ở, đất sản xuất, đất xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật và nhu cầu phát triển. Xác định giải pháp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bố trí các lô đất theo chức năng sử dụng với quy 

mô đáp ứng yêu cầu phát triển của từng giai đoạn quy hoạch và bảo vệ môi trƣờng. 

d) Xác định hệ thống dân cƣ tập trung thôn, bản trên địa bàn hành chính xã phù hợp với 

đặc điểm sinh thái, tập quán văn hóa của từng vùng miền, xác định các chỉ tiêu kinh tế 

- kỹ thuật cụ thể, gồm: 

- Quy mô, chỉ tiêu cơ bản về đất, nhà ở và công trình công cộng tại thôn, bản. 

- Các chỉ tiêu cơ bản của công trình hạ tầng kỹ thuật, cụng trình phục vụ sản 

xuất chủ yếu trong thôn, bản. 

e) Hệ thống công trình công cộng cấp xã:  

- Xác định vị trí, quy mô, nội dung cần cải tạo, chỉnh trang hoặc đƣợc xây dựng 

mới các công trình công cộng, dịch vụ nhƣ các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể 

dục thể thao, thƣơng mại, dịch vụ cấp xã và ở các thôn, bản phù hợp với điều kiện địa 

lý, kinh tế, văn hóa – xã hội và tập quán sinh sống của nhân dân. 

- Xác định hệ thống các công trình di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan có giá trị. 

f) Quy hoạch mạng lƣới công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nƣớc, cấp nƣớc, 

cấp điện, thoát nƣớc thải, vệ sinh môi trƣờng, nghĩa trang toàn xã, các thôn, bản và 

vùng sản xuất.   

g) Xác định các dự án ƣu tiên đầu tƣ tại trung tâm xã và các thôn, bản, khu vực đƣợc 

lập quy hoạch. 
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IV. CHƢƠNG 3: ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP XÃ, HUYỆN VỀ QUY HOẠCH 

XÂY DỰNG NTM TẠI ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

4.1 NGUYÊN TẮC, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CÁN BỘ CẤP XÃ, HUYỆN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM 

Từ năm 2009 đến nay việc quy hoạch nông thôn mới đã đƣợc tiến hành trên cả 

nƣớc tuy nhiên sau 3 năm triển khai có thể thấy một số nội dung của tiêu chí chƣa 

hoàn chỉnh, chƣa bền vững, chƣa phù hợp với từng vùng, một số nội dung triển khai 

còn chậm, việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân địa phƣơng còn chƣa đƣợc quy 

chế hóa. Số lƣợng đơn vi tƣ vấn quy hoạch còn ít, một số đơn vị có năng lực chƣa cao, 

thiếu chiều sâu, nhiều đồ án qui hoạch mang tính sao chép không phù hợp với thực tế 

của địa phƣơng.  

Để bƣớc đầu hình thành mô hình NTM đạt chuẩn 19 tiêu chí của Chính phủ, 

Quy hoạch NTM phải là nhạc trưởng của tất cả các chương trình hành động vì đây là 

xây dựng một xã hội mới với đúng nghĩa của nó. Có quy hoạch nông thôn phù hợp mới 

hạn chế và giảm các quy hoạch chắp vá, tùy tiện, giữ gìn và phát huy các không gian 

kiến trúc truyền thống vốn có và quan trọng nhất là đáp ứng được yêu cầu của tiến 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quy hoạch nông thôn cần được nghiên 

cứu kỹ về quy mô, loại hình thiết kế, kiến trúc cảnh quan, môi trường, các chỉ tiêu về 

sử dụng đất, tiêu chuẩn về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... để phù hợp với 

hiện trạng, với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế -xã hội và phong tục tập quán của 

từng địa phương. Để các đồ án quy hoạch xây dựng NTM đạt hiệu quả và có tính thực 

tế cao cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau:  

a) Quy hoạch nông thôn mới cấp xã là định hướng không gian sinh sống, sản 

xuất; phân khu sản xuất và sử dụng đất gọi là đồ án quy hoạch chung; 

b) Mỗi xã lập một ”Đồ án quy hoạch chung”, phải tuân thủ đồ án quy hoạch 

vùng (quy hoạch vùng Huyện, vùng Tỉnh, hoặc Quy hoạch chung đô thị) ở các cấp 

trên và những quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn đã 

ban hành.  

c) Các trường hợp được xem xét điều chỉnh đồ án quy hoạch đã có: 

 Đối với những xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn được duyệt nhưng chưa 

đáp ứng các chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn mới quy định tại Bộ tiêu chí nông thôn 

mới ban hành tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ; 

có biến động về địa lý tự nhiên chính sách, chủ trương làm thay đổi các dự báo của 

quy hoạch được duyệt Người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng quyết định 

việc điều chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới. Khi điều chỉnh quy hoạch cần tập trung 

vào những nội dung thay đổi so với quy hoạch đã được phê duyệt. 

d) Quy hoạch chung cấp xã được duyệt là căn cứ để lập đề án, các đồ án quy 

hoạch chi tiết trung tâm xã, cải tạo chỉnh trang thôn bản, quy hoạch chi tiết khu dân 

cư mới, dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới. 
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Ngoài ra, việc triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng vẫn còn tồn 

tại nhiều vƣớng mắc nằm ở khâu quản lý và thực hiện. Trong đó có việc bổ sung kiến 

thức về quy hoạch xây dựng cho các cán bộ cấp xã, huyện. Đây là đội ngũ cán bộ trực 

tiếp quản lý thực hiện và tham gia điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế. 

Tại Hà Nam tính đến năm 2013, 100% huyện, xã trên toàn tỉnh đã đƣợc phủ kín 

quy hoạch xây dựng NTM. Nhiều đồ án quy hoạch có chất lƣợng, có chiều sâu chiến 

lƣợc đã đƣợc các cấp phê duyệt và bắt đầu triển khai. Tuy nhiên, khi chuyển sang giai 

đoạn triển khai xây dựng các cán bộ cấp xã, huyện còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng 

trong quản lý, khó khăn khi đọc hiểu các bản vẽ quy hoạch hay bị động, ngại ngùng 

trong việc tham gia ý kiến vào điều chỉnh quy hoạch. Qua khảo sát điều tra xã hội học 

đối với các cán bộ cấp xã, huyện  cho thấy đại đa số các cán bộ đều đƣợc đào tạo từ 

nhiều ngành – nghề khác nhau, ít có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch – xây dựng. Dẫn 

đến khả năng vận dụng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện còn chƣa cao.  

Sau 3 năm thực hiện Chƣơng trình xây dựng NTM, Chính phủ đã sơm nhận 

thấy tầm quan trọng của việc nâng cao chất lƣợng của các cán bộ cấp xã, huyện. Năm 

2011, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ TC đã ban hành nhiều Thông tƣ nhằm khuyến 

khích  hình thành, xây dựng các chƣơng trình đào tạo để bổ sung kiến thức cho các cán 

bộ cấp xã, huyện về lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên từ năm 2011 đến nay vẫn 

chƣa có chƣơng trình đào tạo nào thực sự hiệu quả, đặc biệt tại địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Do các chƣơng trình đào tạo chƣa có sự kết nối giữa các Sở, Ban ngành và với các cán 

bộ cấp xã, huyện, các chƣơng trình xây dựng chƣa đáp ứng đúng nhu cầu của các cán 

bộ quản lý,  các nguồn kinh phí hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn,…Theo hƣớng dẫn 

trong Thông tƣ của Chính phủ, việc xây dựng chƣơng trình đào tạo các cán bộ cấp xã, 

huyện phải tuân theo các nguyên tắc chung sau: 

- Xây dựng các chương trình đào tạo phải tuân thủ theo các chủ trương, đường 

lối của Chính phủ về Chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là lĩnh vực quy 

hoạch xây dựng; 

- Xây dựng các chương trình đào tạo phải phù hợp với nội dung, yêu cầu, trình 

độ, chuyên môn, thời gian của từng đối tượng cần đào tạo nâng cao kiến thức. 

Phải có khảo sát điều tra các cán bộ cấp xã, huyện để nắm được các ý kiến 

chung, các nội dung kiến thức mà các cán bộ cơ sở cần bổ sung trong chương 

trình đào tạo; 

- Hình thành chương trình đào tạo có khối lượng kiến thức tổng quát, đầy đủ về 

tình hình thực tế và về lĩnh vực quy hoạch xây dựng NTM; 

- Xây dựng chương trình đào tạo có sự kết hợp giữa nội dung lý thuyết và tham 

quan thực tế, các mô hình NTM ở một số địa phương đạt hiệu quả, các đồ án 

quy hoạch xây dựng NTM có chất lượng; 
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4.2 NỘI DUNG CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP XÃ, HUYỆN 

VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM 

4.2.1 Các môn học đề xuất trong chƣơng trình đào tạo: 

- Môn học 1:   Quy hoạch xây dựng NTM; 

- Môn học 2:  Lập quy hoạch xây dựng NTM; 

- Môn học 3:  Quản lý quy hoạch xây dựng NTM; 

- Môn học 4: Thực hiện và điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM; 

4.2.2 Môn học 1: Quy hoạch xây dựng NTM: 

Mục tiêu đào tạo: Hướng dẫn các cán bộ cấp xã, huyện đọc hiểu hồ sơ bản vẽ quy 

hoạch NTM. 

STT Nội dung đào tạo Số tiết  

1 
Phần 1 Các khái niệm cơ bản trong quy hoạch xây dựng 

NTM. 
4 

2 
Phần 2 Các vấn đề liên quan đến quy hoạch xây dựng NTM 

và đồ án quy hoạch xây dựng NTM. 
12 

3 
Phần 3 Hệ thống ký hiệu trong các đồ án quy hoạch xây 

dựng NTM. 
4 

 Tổng số tiết 20 

Phần I: Các khái niệm cơ bản trong quy hoạch xây dựng NTM: 

a)  Quy hoạch xây dựng nông thôn:  

Là việc tổ chức không gian mạng lƣới điểm dân cƣ nông thôn, hệ thống công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn xã hoặc liên xã. Hay nói một cách 

khác, quy hoạch NTM là bố trí, sắp xếp các khu chức năng, sản xuất, dịch vụ, hạng 

tầng kinh tế - xã hội - môi trƣờng trên địa bàn, theo tiêu chuẩn NTM, gắn với đặc thù, 

tiềm năng, lợi thế của từng địa phƣơng; đƣợc mọi ngƣời dân của xã trong mỗi làng, 

mỗi gia đình ý thức đầy đủ, sâu sắc và quyết tâm thực hiện. 

Quy hoạch xây dựng nông thôn bao gồm quy hoạch xây dựng mạng lƣới điểm 

dân cƣ nông thôn trên địa bàn xã hoặc liên xã (còn gọi là quy hoạch chung xây dựng 

xã) và quy hoạch xây dựng điểm dân cƣ nông thôn (còn gọi là quy hoạch chi tiết trung 

tâm xã, thôn, lạng, xóm, bản,…). 
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b) Quy hoạch sử dụng đất nông thôn: 

Quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế 

của Nhà nƣớc về tổ chức sử dụng, quản lý đất đai nói chung, đất đai nông thôn nói 

riêng một cách đầy đủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quả cao nhất thông qua việc tính 

toán, phân bổ quỹ đất cho các ngành, cho các mục đích sử dụng, cho các tổ chức và cá 

nhân sử dụng đất đai nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế- xã hội và tạo điều kiện bảo vệ 

đất đai, môi trƣờng sinh thái. 

c) Quy hoạch sản xuất: 

Sản xuất nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm các tiểu ngành: nông nghiệp 

(trồng trọt, chăn nuôi), lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp. 

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp bao gồm: việc xác định phƣơng án sản xuất 

nông nghiệp theo từng giai đoạn trong tƣơng lai, bố trí không gian và hạ tầng kỹ thuật 

phù hợp. 

Quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất: bao gồm việc xác định hƣớng, 

tuyến, vị trí và quy hoạch phát triển các công trình giao thông, thủy lợi, điện phục vụ 

quy hoạch sản xuất nông nghiệp. 

Quy hoạch bố trí sử dụng đất nông nghiệp: bao gồm việc bố trí quỹ đất cho các 

loại hình phát triển nông, lâm, ngƣ, diêm nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh 

tế-xã hội và môi trƣờng của địa phƣơng. 

d) Điểm dân cƣ nông thôn: 

Là nơi cƣ trú tập trung của nhiều hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, 

sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một số khu vực nhất định bao 

gồm trung tâm xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn) 

đƣợc hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, phong tục, 

tập quán và các yếu tố khác.  

e) Khu chức năng xã, thôn, xóm, bản, làng, trung tâm xã: 

Là khu đất thuộc xã hoặc thôn, xóm, bản, làng, trung tâm xã…đƣợc sử dụng với 

mục đích bố trí các hoạt động kinh tế, xã hội nhƣ cƣ trú, sản xuất, kinh doanh, văn 

hóa, giải trí, giao dục, y tế và mục đích khác của cộng đồng dân cƣ sở tại. 

f) Phân khu chức năng xã, thôn, xóm, bản, làng, trung tâm xã: 

Là việc phân chia khu vực quy hoạch xã hoặc thôn, xóm, bản, làng, trung tâm 

xã theo các khu chức năng phục vụ mục đích hoạt động kinh tế, xã hội và mục đích 

khác của cộng đồng dân cƣ. 

g) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 
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+ Chỉ tiêu sử dụng đất: Là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc đƣợc 

xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất bao gồm mật độ xây dựng, hệ số sử 

dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, chiều cao tối thiểu của công trình. 

+ Mật độ xây dựng tối đa: Tỉ lệ giữa diện tích xây dựng công trình (m2 – diện tích 

chiếm đất đƣợc tính theo hình chiếu của mái che công trình) trên diện tích toàn lô đất, 

tính bằng %. 

+ Hệ số sử dụng đất: Đƣợc tính bằng tổng diện tích sàn toàn công trình (m2)/diện tích 

toàn lô đất, không tính diện tích tầng hầm, mái (m2). 

+ Chỉ giới đƣờng đỏ: Là đƣờng ranh giới đƣợc xác định trên bản đồ qui hoạch và thực 

địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất dành cho 

đƣờng giao thông hoặc công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác. 

+ Chỉ giới xây dựng: Là đƣờng đỏ giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô 

đất. 

h) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

Bao gồm hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lƣợng, chiếu 

sáng công cộng, cấp nƣớc, thoát nƣớc, xử lý các chất thải, nghĩa trang và các công 

trình khác. 

i) Hệ thống công trình hạ tầng xã hội: 

Bao gồm các công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thƣơng mại, dịch vụ 

công cộng, cây xanh, công viên, mặt nƣớc và các công trình đầu mối phục vụ sản xuất 

khác. 

Phần II: Các vấn đề liên quan đến quy hoạch xây dựng NTM và đồ án quy hoạch 

xây dựng NTM 

A)  Nội dung quy hoạch xây dựng NTM của Chính phủ (theo quyết định Số: 

800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010):  
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Trong đó, quy hoạch xây dựng NTM của xã bao gồm: 

1) Quy hoạch sử dụng đất bố trí dân cƣ và hạ tầng công cộng theo chuẩn NTM; 

2) Quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp), đất cho sản xuất công nghiệp - dịch vụ và hạ tầng phục vụ sản 

xuất kèm theo; 

B)  Yêu cầu của quy hoạch:  

1) Quy hoạch hạ tầng (giao thông, thủy lợi, điện); quy hoạch sản xuất nông nghiệp, 

công nghiệp - dịch vụ của xã phải phù hợp với quy hoạch của vùng (huyện hoặc liên 

xã); 

2) Trên cơ sở các bản đồ thực trạng đã có (trong trƣờng hợp không có bản đồ địa hình 

thì sử dụng bản đồ địa chính), căn cứ vào yêu cầu các quy chuẩn mới về hạ tầng (do 

các Bộ liên quan ban hành), yêu cầu mới về phát triển dân cƣ, phát triển công 

nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa và hạ tầng phục vụ sản xuất … khi quy 

hoạch, phải điều chỉnh lại cho phù hợp; 

C)  Nhiệm vụ của quy hoạch:  

 
Nội dung quy hoạch xây dựng NTM 

 

Nội dung 1 

Mô hình  

quy hoạch kinh tế - xã hội 

 

Nội dung 2 

Mô hình  

quy hoạch không gian 

 

Quy hoạch phát triển hạ tầng 

kinh tế - xã hội - môi trƣờng; 

phát triển các khu dân cƣ mới 

và chỉnh trang các khu dân cƣ 

hiện có trên địa bàn xã; 

 

Quy hoạch sử dụng đất bố trí 

dân cƣ và hạ tầng công cộng 

theo chuẩn NTM; 
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1) Xây dựng quy hoạch chung (còn gọi là quy hoạch tổng thể): Sản phẩm của quy 

hoạch chung là 01 bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 và bản thuyết minh quy 

hoạch; 

2) Xây dựng quy hoạch chi tiết cho: 

a) Khu dân cƣ và hạ tầng công cộng khu dân cƣ;  

b) Quy hoạch chi tiết khu sản xuất nông nghiệp kèm hạ tầng cho khu này;  

c) Quy hoạch chi tiết sản xuất công nghiệp - dịch vụ và hạ tầng kèm theo.  

Sản phẩm của quy hoạch chi tiết là các bản đồ tỷ lệ 1/2000 và bản thuyết minh quy 

hoạch; 

1) Nội dung quy hoạch xây dựng mạng lƣới các điểm dân cƣ nông thôn: 

+ Phân tích và đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ 

thuật của xã để xác định động lực phát triển, xu thế đô thị hoá, dự báo quy mô dân 

số, dự báo sử dụng quỹ đất xây dựng cho từng điểm dân cƣ, dự báo những khó khăn 

vƣớng mắc trong quá trình quy hoạch xây dựng nông thôn.  

+ Bố trí mạng lƣới điểm dân cƣ nông thôn tập trung. Phân khu chức năng đối với hệ 

thống các công trình công cộng, hệ thống các công trình phục vụ sản xuất. 

+ Xác định mạng lƣới các công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối giữa các điểm dân cƣ 

nông thôn tập trung, các công trình công cộng và các công trình phục vụ sản xuất. 

+ Xác định các dự án ƣu tiên và nguồn lực thực hiện. 

2) Nội dung quy hoạch xây dựng mới trung tâm xã, các điểm dân cƣ nông thôn tập 

trung và các khu tái định cƣ nông thôn bao gồm: 

+ Trên cơ sở các yêu cầu đã đƣợc xác định tại quy hoạch xây dựng mạng lƣới điểm 

dân cƣ nông thôn trên địa bàn hành chính xã để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật cụ thể. 

+ Xác định ranh giới, quy mô diện tích và dân số, các chỉ tiêu về đất xây dựng, hạ tầng 

kỹ thuật, công trình công cộng, dịch vụ, cơ cấu sử dụng đất.  

+ Xác định giải pháp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội, bố trí các lô đất theo chức năng sử dụng với quy mô đáp ứng yêu cầu 

phát triển của từng giai đoạn quy hoạch và bảo vệ môi trƣờng. 

+ Xác định vị trí và quy mô các công trình công cộng, dịch vụ và môi trƣờng đƣợc xây 

dựng mới nhƣ các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thƣơng mại, 

dịch vụ, điểm tập kết và trung chuyển chất thải rắn, nghĩa trang của mỗi điểm dân 

cƣ nông thôn. 

+ Các dự án ƣu tiên của trung tâm xã và các điểm dân cƣ nông thôn đƣợc lập quy 

hoạch. 
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3) Nội dung quy hoạch xây dựng cải tạo trung tâm xã, các điểm dân cƣ nông thôn 

tập trung có bao gồm: 

+ Xác định mạng lƣới công trình hạ tầng kỹ thuật cần cải tạo, nâng cấp. 

+ Xác định nội dung cần cải tạo, chỉnh trang, khu ở nông thôn, hệ thống công trình 

công cộng, dịch vụ. Các yêu cầu mở rộng đất đai xây dựng. Các nội dung phải đáp 

ứng các chỉ tiêu về quy mô dân số, cảnh quan sinh thái, môi trƣờng, phạm vi ranh 

giới.  

+ Việc mở rộng trung tâm xã hoặc các điểm dân cƣ nông thôn tập trung phải phù hợp 

với quy mô dân số, khả năng, nguồn lực phát triển trong từng giai đoạn.  

D)  Các yêu cầu của đồ án quy hoạch xây dựng NTM: 

- Tuân thủ các văn bản pháp quy hiện hành về quy hoạch xây dựng; 

- Tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan về bảo vệ các công trình kỹ thuật, công 

trình quốc phòng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và bảo vệ môi 

trƣờng; 

- Phù hợp với các đặc điểm của địa phƣơng về: 

+ Điều kiện tự nhiên: địa hình, địa chất, thủy văn, đất đai, nguồn nƣớc, môi trƣờng, 

khí hậu, tài nguyên, cảnh quan; 

+ Kinh tế: hiện trạng và tiềm năng phát triển; 

+ Xã hội: dân số, phong tục, tập quán, tín ngƣỡng… 

- Đảm bảo việc xây dựng mới, cải tạo các điểm dân cƣ nông thôn đạt các yêu cầu của 

Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, đảm bảo phát triển bền vững; 

- Bảo đảm các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trƣờng; 

- Bảo đảm cảnh quan và các di tích lịch sử, văn hóa, giữ gìn và phát triển bản sắc văn 

hóa dân tộc; đảm bảo các yêu cầu về quốc phòng, an ninh; 

- Sử dụng hợp lý vốn đầu tƣ, đất đai và tài nguyên; 

E) Các quy định và chỉ tiêu có liên quan đến quy hoạch xây dựng NTM (theo 

QCVN 14:2009/BXD): 

1) Quy hoạch không gian:  

a) Yêu cầu đối với đất để xây dựng và mở rộng các điểm dân cƣ nông thôn: 

+ Đất để xây dựng và mở rộng các điểm dân cƣ nông thôn không nằm trong các khu 

vực dƣới đây: 

-  Khu vực có môi trƣờng bị ô nhiễm nặng chƣa đƣợc xử lý; 

-  Khu vực có khí hậu xấu, nơi gió quẩn, gió xoáy; 

-  Khu vực có tài nguyên cần khai thác hoặc trong khu vực khảo cổ; 

-  Khu vực cấm xây dựng (phạm vi bảo vệ các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu 

bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh, khu bảo vệ công trình quốc phòng ...); 

-  Khu vực thƣờng xuyên bị ngập lụt quá sâu (ngập trên 3m), sạt lở, lũ quét. 
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+ Hạn chế sử dụng đất canh tác, cần tận dụng đất đồi, núi, gò bãi, đất có năng suất 

trồng trọt kém để xây dựng và mở rộng các điểm dân cƣ nông thôn. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất: 

Đất xây dựng cho các điểm dân cƣ nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của 

từng địa phƣơng nhƣng không đƣợc nhỏ hơn quy định trong bảng sau. 

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất điểm dân cƣ nông thôn của các xã 

Loại đất Chỉ tiêu sử dụng đất (m
2
/ngƣời) 

Đất ở (các lô đất ở gia đình) ≥ 25 

Đất xây dựng công trình dịch vụ ≥ 5 

Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật ≥ 5 

Cây xanh công cộng ≥ 2 

Đất nông, lâm ngƣ nghiệp; đất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản 

xuất 

Tuỳ thuộc vào quy hoạch phát triển 

của từng địa phƣơng 

c) Phân khu chức năng điểm dân cƣ nông thôn: 

+ Các điểm dân cƣ nông thôn của một xã gồm các khu chức năng chủ yếu sau: 

- Khu ở (gồm nhà ở và các công trình phục vụ trong thôn, xóm); 

- Khu trung tâm xã; 

- Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất; 

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật của xã; 

- Các công trình hạ tầng xã hội của xã; 

- Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (nếu có); 

- Khu dành cho các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử...). 

+ Các yêu cầu đối với phân khu chức năng trong quy hoạch điểm dân cƣ nông 

thôn: 

- Tiết kiệm đất canh tác (hạn chế việc mở rộng khu dân cƣ đã có trên đất nông 

nghiệp); 

- Thuận tiện cho giao thông đi lại, sản xuất, ăn, ở, nghỉ ngơi giải trí, sinh hoạt 

công cộng; 

- Bảo vệ môi trƣờng; 

- Tận dụng địa hình, cảnh quan thiên nhiên để tạo nên bố cục không gian kiến 

trúc phù hợp với bản sắc từng vùng; 

- Phù hợp với các đặc điểm cụ thể của khu vực về: vị trí và tính chất (vùng ven đô 

hay vùng sâu, vùng xa, khu dân cƣ lâu năm hay khu kinh tế mới...); ngành nghề kinh tế 

của địa phƣơng và phong tục, tập quán, tín ngƣỡng; 
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2) Quy hoạch khu ở: 

a) Lựa chọn khu đất xây dựng nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Kế thừa hiện trạng phân bố dân cƣ và phù hợp với quy hoạch mạng lƣới phân 

bố dân cƣ của khu vực lớn hơn có liên quan; 

- Phát triển đƣợc một lƣợng dân cƣ thích hợp, thuận lợi cho tổ chức các công 

trình công cộng cần thiết nhƣ nhà trẻ, trƣờng phổ thông cơ sở, cơ sở dịch vụ...; 

- Phù hợp với đất đai, địa hình, có thể dựa vào địa hình, địa vật tự nhiên nhƣ 

đƣờng sá, ao hồ, kênh mƣơng, đồi núi, dải đất để phân định ranh giới. 

Diện tích đất ở cho mỗi hộ gia đình phải phù hợp với quy định của địa phƣơng về 

hạn mức đất ở đƣợc giao cho mỗi hộ gia đình.  

b) Mỗi lô đất gia đình gồm đất dành cho: 

- Nhà chính và nhà phụ (bếp, kho, sản xuất phụ); 

        - Các công trình phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh); 

        - Lối đi, sân, chỗ để rơm rạ, củi, rác, hàng rào; 

        - Đất vƣờn, đất ao... 

        Bố cục các thành phần trong lô đất phải đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt và sản 

xuất của hộ gia đình, đồng thời tạo bộ mặt kiến trúc cho thôn xóm.  

c) Nhà ở trong các điểm dân cƣ nông thôn phải đảm bảo tiêu chuẩn và tiện nghi, 

phù hợp với phong tục, tập quán và bản sắc văn hoá truyền thống của địa phƣơng. 

3) Quy hoạch khu trung tâm xã: 

Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phƣơng, mỗi xã có thể có trung tâm chính 

và trung tâm phụ. Tại khu trung tâm phải bố trí các công trình quan trọng nhƣ: 

- Trụ sở các cơ quan xã: Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân xã, Đảng uỷ, 

Công an, Xã đội, trụ sở Hợp tác xã, các đoàn thể (Hội Nông dân, Phụ nữ, Phụ lão, 

Đoàn Thanh niên, Hội cựu Chiến binh, Mặt trận Tổ quốc...); 

- Các công trình công cộng của toàn xã: nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà truyền 

thống, thƣ viện, nhà trẻ, trƣờng mầm non, trƣờng tiểu học, trƣờng trung học cơ sở, 

trạm y tế xã,  trung tâm văn hoá- thể thao, chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, điểm phục 

vụ bƣu chính viễn thông; 

- Các xã có quy mô dân số ≥ 20.000 dân, phải quy hoạch trƣờng phổ thông trung 

học. 

a) Trụ sở cơ quan xã: 

- Trụ sở Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân xã và các cơ quan trực thuộc, 

trụ sở Đảng uỷ xã và các đoàn thể quần chúng cần đƣợc bố trí tập trung để thuận lợi 

cho giao dịch và tiết kiệm đất; 
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- Diện tích đất trụ sở cơ quan xã tối thiểu là 1.000m
2
; 

- Định mức diện tích sử dụng trụ sở làm việc của trụ sở cơ quan xã đƣợc quy định 

tối đa theo từng khu vực với mức nhƣ sau: 

+ Khu vực đồng bằng, trung du không quá 500 m
2
; 

+ Khu vực miền núi, hải đảo không quá 400 m
2
. 

b) Nhà trẻ, trƣờng mầm non: 

Nhà trẻ, trƣờng mẫu giáo cần đƣợc bố trí ngay trong hoặc gần khu nhà ở và đƣợc 

thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên ngành và đạt chuẩn quốc gia. 

c) Trƣờng học phổ thông: 

Mỗi xã phải quy hoạch trƣờng tiểu học, trƣờng trung học cơ sở, bố trí gần khu dân cƣ, 

yên tĩnh có điều kiện vệ sinh tốt, bảo đảm học sinh đi lại đƣợc an toàn và thuận tiện. 

Trƣờng phải đƣợc thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên ngành và đạt chuẩn quốc gia. 

d)  Trạm y tế: 

- Mỗi xã phải có một trạm y tế với các bộ phận kế hoạch hóa gia đình, y tế cộng 

đồng, sản, khám bệnh, điều trị, nghiệp vụ (xét nghiệm đơn giản, pha chế thuốc nam, 

bán thuốc), vƣờn thuốc nam hoặc vƣờn cây, đảm bảo yêu cầu chăm sóc sức khoẻ ban 

đầu cho cộng đồng dân cƣ ở tuyến cơ sở; 

- Trạm y tế xã cần đặt tại nơi yên tĩnh, cao ráo, thoáng mát, có nguồn nƣớc tốt và 

liên hệ thuận tiện với khu ở. Diện tích đất xây dựng trạm y tế tối thiểu là 500 m
2
 nếu 

không có vƣờn thuốc và tối thiểu là 1.000 m
2
 nếu có vƣờn thuốc; 

- Trạm y tế xã phải đƣợc xây dựng đạt chuẩn quốc gia. 

e) Trung tâm văn hóa, thể thao: 

- Trung tâm văn hoá, thể thao cấp xã gồm nhà văn hóa, câu lạc bộ, phòng truyền 

thống, triển lãm, thông tin, thƣ viện, hội trƣờng, đài truyền thanh, sân bãi thể 

thao…Tiêu chuẩn diện tích đất phù hợp với quy định của Bộ VH-TT-DL về thiết chế 

văn hoá- thể thao ở cấp xã; 

- Nhà văn hóa có các bộ phận vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, nơi luyện 

tập sinh hoạt văn nghệ (ca, múa, nhạc, kịch, chèo, cải lƣơng), phòng thông tin, truyền 

thanh của xã. Diện tích đất tối thiểu cho khu nhà văn hóa là 2.000 m
2
; 

 

- Phòng truyền thống, triển lãm trƣng bày lịch sử và thành tích chiến đấu, sản 

xuất của địa phƣơng: diện tích xây dựng tối thiểu là 200 m
2
; 

- Thƣ viện: có phòng đọc tối thiểu là 15 chỗ ngồi, diện tích xây dựng tối thiểu là 

200m
2
; 

- Hội trƣờng, nơi hội họp xem biểu diễn văn nghệ: quy mô tối thiểu 100 chỗ ngồi; 
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- Cụm các công trình thể thao (bao gồm sân tập đa năng, sân tập riêng các môn, 

nhà thể thao,  bể hoặc hồ bơi (nếu có điều kiện): có diện tích tối thiểu là 4.000 m
2
.   

g) Chợ, cửa hàng dịch vụ: 

- Mỗi xã cần tổ chức tối thiểu một chợ kinh doanh các loại hàng hoá chủ yếu phục 

vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân hàng ngày, đuợc thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên 

ngành; 

- Chợ cần bố trí ở vị trí thuận tiện đƣờng giao thông đi lại, trên khu đất cao, dễ 

thoát nƣớc; 

- Chợ phải có chỗ để xe đạp, xe máy, có nơi thu gom và xử lý nƣớc thải, chứa 

chất thải rắn trong ngày, có nhà vệ sinh công cộng; 

- Ngoài các cửa hàng dịch vụ tƣ nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cần đƣợc 

bố trí ở khu trung tâm xã. 

h) Điểm phục vụ bƣu chính viễn thông: 

- Cung cấp các dịch vụ bƣu chính, viễn thông cơ bản (bao gồm cả truy cập 

Internet) cho ngƣời dân trên địa bàn xã; 

- Diện tích đất cấp cho 1 điểm : ≥ 150 m
2
. 

4) Quy hoạch công trình sản xuất và phục vụ  sản xuất: 

a) Các khu vực chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phải đƣợc quy hoạch với cự 

ly đảm bảo yêu cầu về khoảng cách ly vệ sinh. Khoảng cách từ nhà ở (chỉ có chức 

năng ở) tới các khu chăn nuôi, sản xuất  tiểu thủ công nghiệp phải lớn hơn 200m. 

b) Khu sản xuất tập trung phải bố trí gần các trục đƣờng chính, đƣờng liên thôn, liên 

xã, liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và khu ở nhƣng phải cuối hƣớng gió chủ đạo, 

cuối nguồn nƣớc đối với khu dân cƣ tập trung.  

c) Các công trình phục vụ sản xuất nhƣ kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho phân 

hoá học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tƣ, trạm xay xát, xƣởng sửa chữa cơ khí 

nông cụ,... phải bố trí liên hệ thuận tiện với  đƣờng giao thông nội đồng.  Khoảng cách 

từ các kho phân hoá học đến khu ở không đƣợc nhỏ hơn 100 m. 

5) Quy hoạch khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung: 

a) Quy hoạch xây dựng các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất phải phù hợp với 

tiềm năng phát triển sản xuất của xã nhƣ: 

- Tiềm năng về đất đai (sản xuất lúa đặc sản, hoa màu, cây ăn quả), chăn nuôi, 

nuôi trồng thủy sản; 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C6%B0u_ch%C3%ADnh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%85n_th%C3%B4ng
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- Tiềm năng phát triển ngành nghề, nhất là ngành nghề truyền thống sản xuất 

hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng; 

- Tiềm năng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, khai thác đá, cát, sỏi..., chế 

biến lƣơng thực, thực phẩm, cơ khí nhỏ...; 

- Các điều kiện cần cho sản xuất: thị trƣờng tiêu thụ; khả năng huy động vốn; các 

công nghệ có thể áp dụng; hạ tầng kỹ thuật (giao thông vận tải, cấp điện, cấp nƣớc, 

thoát nƣớc). 

b) Các khu tiểu thủ công nghiệp tập trung phải tuân thủ quy định về sử dụng đất và 

môi trƣờng theo các quy định hiện hành có liên quan. 

c) Khi bố trí các công trình sản xuất phải chú ý các yêu cầu sau: 

- Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không gây ô nhiễm môi trƣờng có 

thể bố trí trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình ; 

- Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất có tác động xấu tới môi trƣờng phải 

thành các cụm sản xuất, nằm ngoài khu ở, gần đầu mối giao thông; 

- Giữa cụm sản xuất và khu ở phải đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh sau: 

    + Loại xí nghiệp độc hại cấp I: ≥ 1000m; 

    + Loại xí nghiệp độc hại cấp II: ≥ 500m; 

    + Loại xí nghiệp độc hại cấp III: ≥ 300m; 

    + Loại xí nghiệp độc hại cấp IV: ≥ 100m;     

 + Loại xí nghiệp độc hại cấp V: ≥ 50m. 

Chú thích: Phân loại xí nghiệp độc hại đƣợc quy định trong phụ lục 4.8, Quy chuẩn 

xây dựng Việt nam, tập I ban hành theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 

14/12/1996 của Bộ Xây dựng. 

d) Phải xác định vị trí quy hoạch cụm công nghiệp tập trung trong mối quan hệ với các 

khu chức năng khác của điểm dân cƣ trong cơ cấu quy hoạch chung thống nhất. 

6) Quy hoạch cây xanh:  

a) Hệ thống cây xanh trong điểm dân cƣ nông thôn bao gồm: 

- Cây xanh, vƣờn hoa công cộng; 

- Các vƣờn cây tập trung nhƣ vƣờn cây kinh tế, cây ăn quả, cây thuốc, vƣờn ƣơm; 

- Cây xanh cách ly trồng quanh các khu sản xuất tập trung hoặc quanh các công trình 

sản xuất. 

b) Quy hoạch trồng cây ở các điểm dân cƣ nông thôn phải: 

- Kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế (trồng rau, cây ăn quả, cây lấy gỗ, phòng hộ...) 

với các yêu cầu cải thiện môi trƣờng sinh thái, quốc phòng an ninh; 

- Kết hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ ngoài đồng ruộng, cây phòng hộ chống 

cát ven biển, cây chống xói mòn để tạo thành một hệ thống cây xanh trong xã. 
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- Tạo thành các vƣờn hoa ở khu trung tâm và trong khu đất xây dựng các công trình 

văn hóa, lịch sử, tôn giáo; 

- Không trồng các loại cây có nhựa độc, có hoa quả hấp dẫn ruồi muỗi, cây có gai 

trong trạm y tế, trƣờng học, nhà trẻ, trƣờng mẫu giáo, cần trồng các loại cây cao, bóng 

mát và có tác dụng làm sạch không khí; 

- Trong khu đất trạm y tế cần trồng các loại cây thuốc. Trong trƣờng học chú ý trồng 

các loại cây phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. 

7) Quy hoạch điểm dân cƣ nông thôn vùng bị ảnh hƣởng thiên tai: 

a) Quy hoạch phòng tránh ảnh hƣởng thiên tai bao gồm : phòng tránh bão lũ, ngập lụt, 

lũ ống lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở, động đất.... 

b) Không đƣợc quy hoạch bố trí các điểm dân cƣ tại những khu vực đã đƣợc cảnh báo 

có khả năng bị ảnh hƣởng của thiên tai: lũ ống lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở,... Đối với khu 

vực dân cƣ cũ hiện hữu thì phải có biện pháp bảo vệ, hƣớng dòng lũ quét ra khỏi khu 

vực hoặc di dời trong trƣờng hợp cần thiết. 

c) Quy hoạch điểm dân cƣ nông thông vùng ngập lụt phải kết hợp với quy hoạch lƣu 

vực sông, hồ địa phƣơng, hệ thống thoát nƣớc, kết hợp với hệ thống thuỷ lợi tiêu, thoát 

lũ. 

d) Khi quy hoạch điểm dân cƣ nông thôn vùng ngập lụt phải so sánh lựa chọn biện 

pháp tối ƣu (giữa việc tôn nền hoặc đắp đê bao). Nếu áp dụng giải pháp tôn nền thì nền 

các công trình phải cao hơn mực nƣớc lũ lớn nhất (max) thƣờng xuyên xảy ra, đặc biệt 

đối với các công trình nhà kho (nhất là các kho chứa phân hóa học, thuốc trừ sâu, thóc 

giống), trƣờng học, nhà trẻ, trạm y tế... Cao độ nền phải cao hơn mức nƣớc lũ lớn nhất 

(max) hàng năm tối thiểu là 0,3m. 

e) Ở vùng ngập lụt đồng bằng sông Cửu Long quy hoạch xây dựng khu dân cƣ phải kết 

hợp chặt chẽ với quy hoạch thuỷ lợi và quy hoạch giao thông. Áp dụng hình thái điểm 

dân cƣ theo tuyến và điểm bám theo các bờ kênh rạch cấp I và cấp II, các trục giao 

thông đƣờng bộ và mô hình tập trung theo cụm dân cƣ. 

f) Khi quy hoạch điểm dân cƣ nông thôn vùng bị ảnh hƣởng thiên tai phải bố trí điểm 

sơ tán khẩn cấp, sử dụng các công trình công cộng làm nơi tránh bão, lụt. Cao độ nền 

cần cao hơn mức nƣớc lũ lớn nhất (max) hàng năm tối thiểu là 0,3m. 

8) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: 

a)  Quy hoạch chiều cao (quy hoạch san đắp nền): 

Quy hoạch chiều cao điểm dân cƣ nông thôn phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Không san đắp nền khi chƣa xác định đƣợc vị trí xây dựng công trình và chƣa 

có quy hoạch thoát nƣớc mƣa; 
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- Phải quy hoạch san đắp nền cho phần đất xây dựng công trình (nhà ở, nhà và 

công trình công cộng, nhà sản xuất, đƣờng giao thông). Phần đất còn lại đƣợc 

giữ nguyên địa hình tự nhiên; 

- Đảm bảo nƣớc mƣa thoát nhanh và không gây xói lở nền đƣờng, nền công 

trình; 

- Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lƣợng đất san lấp, đào đắp; bảo vệ 

cây lƣu niên, lớp đất màu. 

b) Quy hoạch thoát nƣớc mƣa: 

- Phải phù hợp với hệ thống tiêu thuỷ lợi; 

- Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cƣ, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt 

lở; 

- Cần lựa chọn hệ thống thoát nƣớc phù hợp; 

- Đối với khu dân cƣ nằm bên sƣờn đồi, núi phải thiết kế các mƣơng đón hƣớng 

dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống, không chảy tràn qua khu dân cƣ; 

- Cần có giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt. 

c) Quy hoạch giao thông:  

a) Mạng lƣới đƣờng giao thông điểm dân cƣ nông thôn bao gồm : đƣờng từ huyện đến 

xã; đƣờng liên xã; đƣờng từ xã xuống thôn; đƣờng ngõ, xóm; đƣờng từ thôn ra cánh 

đồng; 

b) Quy hoạch mạng lƣới đƣờng giao thông điểm dân cƣ nông thôn phải đảm bảo các 

yêu cầu sau:  

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phƣơng (huyện, tỉnh), kế thừa và phát triển 

mạng lƣới đƣờng hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trƣớc mắt và 

tƣơng lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đƣờng quốc gia, đƣờng tỉnh và đƣờng huyện; 

- Kết hợp với mạng lƣới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cƣ và các công trình xây 

dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; 

- Phù hợp với các loại phƣơng tiện vận chuyển trƣớc mắt cũng nhƣ trong tƣơng lai; 

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đƣờng huyện, đƣờng tỉnh tạo thành mạng 

lƣới đƣờng hoàn chỉnh; 

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cƣ, nối liền khu 

dân cƣ với khu sản xuất và giữa các điểm dân cƣ với nhau; 

- Tận dụng tối đa hiện trạng, phù hợp với địa hình, giảm thiểu đền bù giải phóng mặt 

bằng, khối lƣợng đào đắp và các công trình phải xây dựng trên tuyến; 

- Kết cấu và bề rộng mặt đƣờng phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng xã và yêu 

cầu kỹ thuật đƣờng nông thôn, đáp ứng nhu cầu trƣớc mắt cũng nhƣ yêu cầu phát triển 

trong tƣơng lai; 
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- Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức mạng lƣới đƣờng thuỷ phục 

vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách. 

c)  Hệ thống đƣờng từ huyện đến xã, liên xã, đƣờng từ xã xuống thôn phải đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật đƣờng ôtô cấp VI (mặt đƣờng ≥ 3,5m, nền đƣờng ≥ 6,5m ). 

d) Đƣờng ngõ xóm, đƣờng từ thôn ra cánh đồng  phải đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ 

giới hóa nông nghiệp, sử dụng các phƣơng tiện giao thông cơ giới nhẹ hoặc phƣơng 

tiện giao thông thô sơ.  

e) Chiều rộng tối thiểu 1 làn xe dành cho cơ giới : ≥ 3,5m/làn xe. 

d) Quy hoạch cấp nƣớc:  

a) Nhu cầu cấp nƣớc: 

Nƣớc cấp trong các điểm dân cƣ xã gồm: 

- Nƣớc dùng trong sinh hoạt, ăn uống cho ngƣời dân sống trong các điểm dân 

cƣ và nƣớc dùng cho các công trình phục vụ công cộng nhƣ nhà trẻ, trƣờng học, trạm y 

tế, nhà văn hóa, trụ sở...; 

- Nƣớc dùng cho các trại chăn nuôi gia cầm, gia súc; 

-Nƣớc dùng cho các cơ sở sản xuất chế biến nông sản và các công nghiệp khác. 

b) Tiêu chuẩn cấp nƣớc tối thiểu dùng cho sinh hoạt: 

- Khi lập đồ án quy hoạch cấp nƣớc tập trung cho điểm dân cƣ nông thôn, phải 

đảm bảo có trên 70% hộ gia đình đƣợc sử dụng nƣớc sạch hợp vệ sinh với yêu cầu cấp 

nƣớc nhƣ sau: 

+ Nhà có thiết bị vệ sinh và đƣờng ống cấp thoát nƣớc:  ≥ 80 lít/ngƣời/ngày; 

+ Nhà chỉ có đƣờng ống dẫn đến và vòi nƣớc gia đình: ≥ 60 lít/ngƣời/ngày; 

+ Lấy nƣớc ở vòi công cộng: ≥ 40lít/ngƣời/ngày. 

c) Tiêu chuẩn cấp nƣớc tối thiểu cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp 

tập trung: 

 - Nƣớc cấp cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp:  ≥ 8% lƣợng nƣớc dùng cho sinh 

hoạt; 

- Nƣớc cấp cho cụm công nghiệp tập trung: đƣợc xác định theo loại hình công 

nghiệp, đảm bảo tối thiểu cho 60% diện tích. 

d) Nguồn nƣớc: 

- Tận dụng các nguồn nƣớc khác nhau nhƣ nƣớc mặt (sông, suối, hồ ao), nƣớc 

ngầm mạch nông, mạch sâu, nƣớc mƣa làm nguồn cấp nƣớc cho điểm dân cƣ nông 

thôn. 

- Khi chất lƣợng nƣớc nguồn không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh của nƣớc cấp cho 

sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế phải có biện pháp xử lý nƣớc thích hợp với từng 

nguồn nƣớc. Đối với nguồn nƣớc dƣới đất phải tuân thủ quy định về bảo vệ tài nguyên 

nƣớc dƣới đất ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 

31/12/2008. 
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- Bảo vệ vệ sinh nguồn nƣớc: 

+ Đối với nguồn nƣớc ngầm: 

 Trong khu đất có bán kính 20m tính từ giếng, không đƣợc xây dựng các 

công trình làm nhiễm bẩn nguồn nƣớc; 

 Giếng nƣớc dùng cho các hộ gia đình phải cách xa nhà xí, nơi chăn nuôi; 

 Đối với các giếng nƣớc công cộng, phải chọn nơi có nguồn nƣớc tốt, xây 

thành giếng cao và lát xung quanh. 

+ Đối với nguồn nƣớc mặt: trong khoảng 200 m tính từ điểm lấy nƣớc về phía 

thƣợng lƣu và 100 m về phía hạ lƣu, không đƣợc xây dựng các công trình gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc. 

e) Quy hoạch cấp điện:  

a) Quy hoạch hệ thống cung cấp điện cho các điểm dân cƣ nông thôn phải căn cứ vào 

khả năng điện khí hóa của từng vùng; cần tận dụng các nguồn năng lƣợng khác nhƣ 

năng lƣợng mặt trời, gió, khí bi-ô-ga, đặc biệt là thủy điện nhỏ. 

b) Quy hoạch mạng lƣới điện cho điểm dân cƣ nông thôn phải kết hợp chặt chẽ với 

quy hoạch giao thông và kiến trúc, không đƣợc để đƣờng dây đi qua những nơi chứa 

chất dễ nổ, dễ cháy. 

c) Hệ thống cung cấp điện phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

+  Phụ tải điện: 

- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cƣ nông thôn cần đảm bảo  đạt tối thiểu 

50% chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị loại V . 

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cƣ nông thôn (trung tâm 

xã, liên xã) phải đảm bảo  >15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc liên xã. 

- Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải dựa theo các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sản 

xuất. 

+  Hệ thống chiếu sáng đƣờng cho các điểm dân cƣ nông thôn: khu vực trung tâm xã 

hoặc liên xã phải đạt chỉ tiêu tối thiểu cấp D và tỷ lệ đƣờng đƣợc chiếu sáng không 

nhỏ hơn 50%. 

+ Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn 

nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đƣờng dây, ít cắt đƣờng giao thông, không gây 

trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt. 

+ Mạng lƣới điện trung và hạ thế cần tránh vƣợt qua ao, hồ, đầm lầy, núi cao, đƣờng 

giao thông có mặt cắt ngang lòng đƣờng lớn, các khu vực sản xuất công nghiệp... 
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+ Trạm điện hạ thế và lƣới điện trung, cao áp trong khu vực điểm dân cƣ nông thôn 

phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo vệ theo quy định sau: 

a)  Hành lang bảo vệ an toàn của đƣờng dây dẫn điện trên không: 

Điện áp  Đến 22 kV  35 kV 
66 – 110 

kV  
220 kV 500 kV 

 
Dây 

bọc 

Dây 

trần 

Dây 

bọc 

Dây 

trần 
Dây trần 

Khoảng 

cách  
1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 7,0 m 

 

b)  Hành lang bảo vệ trạm điện đối với các trạm điện không có tƣờng, rào bao 

quanh:  

Điện áp Đến 22 kV 35 kV 

Khoảng cách  2,0 m 3,0 m 

9) Quy hoạch thoát nƣớc thải, chất thải rắn và nghĩa trang 

a) Thoát nƣớc:  

- Các điểm dân cƣ ở nông thôn tập trung phải có hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải 

sinh hoạt, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trƣờng, hợp vệ sinh; 

- Cần tận dụng các ao hồ, kênh, rạch, để thoát nƣớc và làm sạch nƣớc thải tự nhiên. 

Cho phép sử dụng hệ thống thoát nƣớc mƣa để thoát nƣớc thải đã xử lý qua bể tự hoại; 

- Nƣớc thải từ các làng nghề bị nhiễm bẩn và gây độc hại phải đƣợc phân loại, thu gom 

ra hệ thống tiêu thoát riêng hợp vệ sinh và xử lý đạt yêu cầu về môi trƣờng trƣớc khi 

xả ra nguồn tiếp nhận;  

- Tối thiểu phải thu gom đạt 80% lƣợng nƣớc cấp để xử lý. 

Chú thích: Đối với các vùng nông thôn ở khu vực trung du, miền núi  cho phép giảm 

chỉ tiêu thu gom nƣớc thải sinh hoạt đạt ≥ 60% lƣợng nƣớc cấp. 

b) Quản lý chất thải rắn:  

- Phải xây dựng nhà xí hợp vệ sinh, không xả phân trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá; 

- Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đƣờng đi chung ít nhất 5m và có 

cây xanh che chắn. Phân, nƣớc tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải đƣợc thu gom và có 

giải pháp xử lý phù hợp (chôn lấp hoặc ủ kín); 

- Chất thải rắn từ hộ gia đình phải đƣợc phân loại, thu gom và xử lý: 

 Chất thải hữu cơ: dùng cho chăn nuôi gia súc; xử lý bằng cách chôn lấp 

cùng với phân gia súc trong đất ruộng, vƣờn để làm phân bón cho nông 

nghiệp; 
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 Chất thải vô cơ: xử lý tập trung (tái chế, chôn lấp…). 

- Các chất thải vô cơ từ các hộ gia đình phải đƣợc thu gom từ các thôn tới các điểm tập 

kết/ trạm trung chuyển và vận chuyển tới khu xử lý chất thải rắn tập trung của xã hoặc 

cụm xã. ở khu vực đồng bằng:  mỗi thôn có một điểm tập kết/ trạm trung chuyển; khu 

vực miền núi:  mỗi thôn có 2 -3 điểm tập kết/ trạm trung chuyển. Trạm trung chuyển 

và các phƣơng tiện vận chuyển chất thải rắn phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trƣờng. 

Khoảng cách ly vệ sinh của điểm tập kết/ trạm trung chuyển chất thải rắn phải ≥ 20m. 

- Khoảng cách ly vệ sinh từ khu xử lý chất thải rắn đến khu dân cƣ  ≥ 3.000m  và đến 

các công trình xây dựng khác ≥ 1.000m.  

c) Nghĩa trang:  

-  Yêu cầu quy hoạch địa điểm nghĩa trang phải phù hợp với khả năng khai thác quỹ 

đất; phù hợp với tổ chức phân bố dân cƣ và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng nhu 

cầu táng trƣớc mắt và lâu dài.  

- Nghĩa trang xây dựng mới phải ở vị trí yên tĩnh, cao ráo, không sụt lở; 

- Phải đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh của nghĩa trang cát táng đối với khu dân cƣ : ≥ 

100m; 

- Diện tích đất xây dựng cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 

m
2
. Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng tối đa không quá 3m

2
.  

- Phải quy hoạch đƣờng đi, cây xanh, rào ngăn thích hợp. Các tuyến đƣờng chính và 

nhánh trong nghĩa trang phải có rãnh thoát nƣớc mặt.  

 - Đối với các nghĩa trang hiện hữu cần cải tạo, chỉnh trang, trồng cây bóng mát và sắp 

xếp các ngôi mộ theo hàng, lối. 

Phần II: Hệ thống ký hiệu trong các đồ án quy hoạch xây dựng NTM: 

A) Quy định chung: 

1. Ký hiệu quy hoạch xây dựng là hệ thống ký hiệu chuyên ngành đƣợc sử dụng trong 

các loại hồ sơ màu và hồ sơ đen trắng của các đồ án Quy hoạch xây dựng theo Luật 

Xây dựng số 16/2003/QH11; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của 

Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;  

2. Trong các đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống ký hiệu đƣợc thể hiện cho từng giai 

đoạn quy hoạch và đƣợc thể hiện trên cơ sở hệ thống trợ giúp vẽ bằng các chƣơng 

trình máy tính Auto Cad và MapInfo/GIS; 

3. Ngoài những quy định trong hệ thống ký hiệu này, khi thể hiện bản vẽ quy hoạch 

xây dựng còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên ngành khác có liên quan. 
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Trong trƣờng hợp sử dụng các ký hiệu chƣa có trong quy định thì phải có ghi chú kèm 

theo; 

 

Hệ thống bảng màu trong chƣơng trình AUTO CAD 

B) Các quy định cụ thể: 

1. Tỷ lệ bản đồ dùng cho các loại đồ án quy hoạch xây dựng:  

(Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây 

dựng) 

a) Quy hoạch xây dựng vùng: 

 1. Bản đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng (tỷ lệ: 1/100.000 - 1/500.000). 

 2. Bản đồ hiện trạng tổng hợp (tỷ lệ: 1/25.000 - 1/250.000). 

 3. Bản đồ định hƣớng phát triển không gian vùng (tỷ lệ: 1/25.000 - 1/250.000). 

 4. Bản đồ định hƣớng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng (tỷ lệ: 1/25.000 

- 1/250.000). 

b) Quy hoạch xây dựng điểm dân cƣ nông thôn: 

 1. Sơ đồ vị trí ranh giới xã tỷ lệ 1/25.000; ranh giới điểm dân cƣ tỷ lệ 1/5.000 
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 2. Bản đồ hiện trạng xây dựng, sử dụng đất điểm dân cƣ nông thôn (tỷ lệ: 1/500 

- 1/2.000). 

 3. Bản đồ quy hoạch mạng lƣới điểm dân cƣ và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã 

(tỷ lệ: 1/5.000 - 1/25.000). 

 4. Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật điểm dân 

cƣ nông thôn (tỷ lệ: 1/500 - 1/2.000). 

2. Các quy định về màu sắc, đƣờng nét, ký hiệu thể hiện hồ sơ màu và hồ sơ đen 

trắng trong các đồ án quy hoạch xây dựng: 

a) Bố cục bản vẽ: 
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b) Đối với các bản vẽ kiến trúc: 
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c) Đối với các bản vẽ hạ tầng: 
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4.2.3 Môn học 2: Lập quy hoạch xây dựng NTM: 

Mục tiêu môn học: Giúp đối tượng được đào tạo làm chủ quy trình các bước lập quy 

hoạch xây dựng NTM. 

STT Nội dung đào tạo Số tiết  

1 Phần 1 Trình tự các bƣớc lập quy hoạch xây dựng NTM 1 

2 

Phần 2 Các nội dung trong giai đoạn lập quy hoạch xây 

dựng NTM 

- Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng NTM; 

- Lập quy hoạch xây dựng NTM; 

- Lấy ý kiến đối với đồ án quy hoạch xây dựng 

nông thôn; 

- Trình, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án 

quy hoạch xây dựng nông thôn; 

- Thành phần hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ và 

đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn; 

- Nội dung phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch 

xây dựng nông thôn;  

- Nội dung đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn; 

11 

 Tổng số tiết 12 

Phần I: Trình tự các bƣớc lập quy hoạch xây dựng NTM: 

1. UBND xã lập nhiệm vụ quy hoạch trình UBND huyện phê duyệt; 

2. UBND xã tiến hành lập quy hoạch; 

3. UBND xã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng trong khu vực lập quy hoạch; 

4. UBND xã có trách nhiệm trình UBND huyện phê duyệt quy hoạch; 

5. Thông qua kết quả lấy ý kiến cộng đồng và hồ sơ quy hoạch, UBND huyện lựa 

chọn phƣơng án quy hoạch và ra quyết định phê duyệt quy hoạch; 

Phần II: Các nội dung trong giai đoạn lập quy hoạch: 

A) Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn: 

Nhiệm vụ quy hoạch là các yêu cầu đối với việc lập đồ án quy hoạch nông thôn 

mới; sau khi có nhiệm vụ quy hoạch, Ủy ban nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân 

huyện phê duyệt bằng quyết định. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch gồm: 

1. Tên đồ án; Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch; 

2. Mục tiêu yêu cầu về nội dung nghiên cứu của đồ án; 

3. Dự báo quy mô dân số, đất đai, quy mô xây dựng; 
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4. Nhu cầu tổ chức không gian (sản xuất, sinh sống, trung tâm; phát triển mới và cải 

tạo chỉnh trang thôn, bản). 

5.Yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

6. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: 

7. Hồ sơ sản phẩm của đồ án; 

8 Kinh phí; Tiến độ, trách nhiệm thực hiện đồ án: 

1. Căn cứ lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn: 

Căn cứ vào: tiềm năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật, xã hội, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất, dân sinh của từng địa 

phƣơng, Uỷ ban nhân dân xã đề ra yêu cầu quy hoạch xây dựng nông thôn. 

2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn:  

a) Đối với phạm vi toàn xã: Nhiệm vụ quy hoạch nông thôn cần xác định ranh giới, 

quy mô đất xây dựng, dự báo quy mô dân số trên địa bàn xã và của các điểm dân cƣ 

theo từng giai đoạn quy hoạch; các yêu cầu về bố trí mạng lƣới điểm dân cƣ, mạng 

lƣới các công trình công cộng, công trình phục vụ sản xuất; các yêu cầu quy hoạch 

mạng lƣới công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối các điểm dân cƣ với nhau; yêu cầu về 

bảo đảm vệ sinh môi trƣờng trong điểm dân cƣ; danh mục hồ sơ bản vẽ.   

b) Đối với phạm vi trung tâm xã, điểm dân cƣ nông thôn: Nhiệm vụ quy hoạch xây 

dựng nông thôn cần xác định ranh giới, vị trí, nội dung cần cải tạo, chỉnh trang trong 

trung tâm xã hoặc điểm dân cƣ nhƣ: các khu ở, các công trình phục vụ công cộng, 

phục vụ sản xuất; các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu về đất đai xây dựng và hạ tầng 

kỹ thuật; yêu cầu mở rộng đất đai xây dựng; yêu cầu về quy hoạch các công trình hạ 

tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch mạng lƣới điểm dân cƣ trên địa bàn xã; yêu cầu 

về bảo đảm vệ sinh môi trƣờng trong điểm dân cƣ; danh mục hồ sơ bản vẽ.   

3. Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn: 

a) Việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn phải đảm bảo tính kế 

thừa, các yêu cầu và nguyên tắc cần điều chỉnh, chỉnh trang đối với các khu chức năng; 

danh mục hồ sơ bản vẽ cần điều chỉnh.  

b) Trong quá trình tiến hành lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn, nội dung quy 

hoạch xây dựng đang triển khai không phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch xây dựng 

nông thôn đã đƣợc phê duyệt, nhƣng không làm thay đổi phạm vi ranh giới, diện tích, 

tính chất khu vực lập quy hoạch, thì không phải tiến hành lập lại nhiệm vụ quy hoạch. 

Ngƣời có thẩm quyền chỉ phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch để đảm bảo sự thống nhất 

trong đồ án quy hoạch. 

B) Lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn: 

Nội dung đồ án quy hoạch nông thôn mới bao gồm : 

1. Phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp. 

2. Dự báo tiềm năng và định hƣớng phát triển. 

3. Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã. 
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4. Quy hoạch sử dụng đất. 

5. Quy hoạch sản xuất. 

6. Quy hoạch xây dựng. 

a) Phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp: 

1. Phân tích và đánh giá tổng hợp hiện trạng về điều kiện tự nhiên (đặc điểm địa lý, 

địa hình, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhƣỡng, tài nguyên: nƣớc, rừng, 

biển…), môi trƣờng và các hệ sinh thái để từ đó xác định nguồn lực và tiềm năng 

phát triển.  

2. Đánh giá việc thực hiện các quy hoạch đã có. 

3. Đánh giá hiện trạng về nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, di tích, 

danh thắng du lịch.  

4. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất. 

b) Dự báo tiềm năng và định hướng phát triển : 

1. Dự báo tiềm năng. 

a) Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục 

vụ dân cƣ, công trình hạ tầng và sản xuất. Dự báo quy mô đất, xây dựng cho từng 

loại công trình cấp xã, thôn, bản và đất ở; 

b) Dự báo loại hình, tính chất kinh tế chủ đạo nhƣ: kinh tế thuần nông, nông lâm kết 

hợp; chăn nuôi; tiểu thủ công nghiệp; du lịch hoặc định hƣớng phát triển đô thị; 

quy mô sản xuất, sản phẩm chủ đạo, khả năng thị trƣờng định hƣớng giải quyết 

đầu ra; 

c) Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ theo các giai đoạn quy hoạch;  

2. Định hƣớng phát triển dân số, hạ tầng, kinh tế (sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp, dịch vụ), môi trƣờng trên địa bàn xã : 

a) Xác định những tiềm năng của xã về nhân lực, nguồn lực kinh tế - xã hội ; điều 

kiện tự nhiên. 

b) Xác định các chỉ tiêu phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực theo hƣớng phù 

hợp với tiềm năng, nguồn lực để đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững. 

c) Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã : 

1. Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã cần nghiên cứu các phƣơng án cơ cấu tổ 

chức không gian, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã 

hội và hiện trạng của xã. Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã là căn cứ để 

triển khai các quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. 

2. Định hƣớng tổ chức hệ thống khu dân cƣ mới và cải tạo thôn xóm cũ: Xác định 

qui mô dân số, chỉ tiêu đất cho từng nhóm hộ, qui mô chiếm đất và nhu cầu đất 

của toàn thôn. Đối với vùng nhiều sự cố thiên tai cần cảnh báo và nêu rõ các giải 

pháp phòng chống cho ngƣời và gia súc. 
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3. Định hƣớng tổ chức hệ thống các công trình công cộng , bảo tồn công trình văn 

hoá lịch sử, xác định vị trí, quy mô, định hƣớng kiến trúc cho các công trình công 

cộng cấp xã; các khu vực có tính đặc thù khác; 

4. Định hƣớng tổ chức hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật toàn xã kết nối các 

thôn, bản với vùng sản xuất, với trung tâm xã và vùng liên xã (bao gồm hạ tầng 

phục vụ sản xuất và phục vụ đời sống); đối với vùng nhiều sự cố thiên tai cần 

cảnh báo và nêu rõ các giải pháp phòng chống. 

d) Quy hoạch sử dụng đất: 

1. Lập quy hoạch sử dụng đất: 

a. Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn xã đã đƣợc cấp huyện phân bổ. 

b. Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển, cụ thể: diện tích đất lúa nƣơng, đất 

trồng cây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác, đất trụ sở cơ quan, công trình 

sự nghiệp của xã, đất nghĩa trang, nghĩa địa do xã quản lý, đất sông, suối, đất 

phát triển hạ tầng của xã và đất phi nông nghiệp khác.  

c. Trong quá trình lập quy hoạch nông thôn mới, cần xác định diện tích những loại 

đất khi chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo quy định của pháp luật hiện 

hành. Xác định diện tích các loại đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng.  

2. Lập kế hoạch sử dụng đất: Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử 

dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất chƣa sử dụng đƣa 

vào sử dụng. 

a. Phân kỳ sử dụng đất theo 2 giai đoạn: 2011 – 2015 và 2016 – 2020. 

b. Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho giai đoạn 2011 – 2015.   

3. Hệ thống chỉ tiêu và biểu quy hoạch sử dụng đất (xem Phụ lục). 

4. Đối với các xã chƣa triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020 

thì thực hiện theo điều này (không lập quy hoạch sử dụng đất riêng).   

e) Quy hoạch sản xuất: 

1. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp: 

a. Xác định tiềm năng, quy mô của từng loại hình sản xuất (những cây trồng, vật 

nuôi hiện là thế mạnh của địa phƣơng và định hƣớng những cây trồng, vật nuôi 

mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phƣơng; dự báo khả năng sản xuất, 

sản lƣợng theo từng giai đoạn; Định hƣớng phát triển đầu ra cho sản phẩm đem 

lại giá trị kinh tế cao, có giá trị trên thị trƣờng). 

b. Phân bổ khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa ngành trồng trọt (lúa, màu, cây 

công nghiệp, cây ăn quả); khu chăn nuôi; khu nuôi trồng thủy sản; nhà xƣởng bảo 

quản, chế biến; công nghiệp và dịch vụ. Hạng mục quy hoạch phải rõ vị trí theo 

thôn, bản. 

c. Xác định mạng lƣới hạ tầng gồm: giao thông nội đồng (thể hiện đƣờng đến lô 

diện tích 1ha trở lên); thủy lợi (kênh mƣơng tự nhiên và nhân tạo đến kênh cấp 
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3). Hệ thống điện hạ thế phục vụ sản xuất, hệ thống cấp và thoát nƣớc thải khu ao 

nuôi thuỷ sản. 

d. Giải pháp chủ yếu để phát triển đạt yêu cầu của quy hoạch.  

2. Quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ: 

a. Tiềm năng phát triển công nghiệp - dịch vụ: Tài nguyên, đất đai, lao động.   

b. Lựa chọn loại ngành công nghiệp, dịch vụ cần phát triển và giải pháp chủ yếu để 

đạt đƣợc mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

c. Xác định chỉ tiêu phát triển công nghiệp, dịch vụ của xã (tỷ trọng giá trị công 

nghiệp, dịch vụ trên giá trị tổng sản lƣợng sản xuất trên địa bàn). 

d. Giải pháp chủ yếu để đạt yêu cầu phát triển theo quy hoạch. 

f) Quy hoạch xây dựng: 

1. Đối với thôn, bản và khu dân cƣ mới: 

a) Xác định quy mô dân, số hộ theo đặc điểm sinh thái, tập quán văn hóa; công trình 

công cộng từng thôn, khu dân cƣ mới. 

b) Xác định hệ thống thôn, bản và khu dân cƣ mới. 

c) Cơ cấu phân khu chức năng, tổ chức không gian; Yêu cầu, nguyên tắc, định 

hƣớng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, xác định  vị trí, quy mô khu trung 

tâm thôn, dân cƣ tập trung; khu sản xuất, các khu vực có khả năng phát triển, hạn 

chế phát triển, khu vực không xây dựng và các nhu cầu khác; các vùng đặc thù, 

các công trình đầu mối, kết nối hạ tầng; 

d) Cải tạo chỉnh trang thôn, bản, nhà ở: Định hƣớng giải pháp tổ chức không gian ở, các 

qui định về kiến trúc, màu sắc, hƣớng dẫn cải tạo nhà, tƣờng rào, cổng, phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, khí hậu, kiến trúc, vật liệu  truyền thống của địa phƣơng, 

e) Các chỉ tiêu cơ bản về dân số, đất, công trình công cộng thôn,  khu dân cƣ cũ và 

xây dựng mới;  

2. Đối với trung tâm xã:  

a) Xác định vị trí, ranh giới, diện tích đất, dự báo quy mô xây dựng mới hoặc cải 

tạo, định hƣớng kiến trúc đặc trƣng đối với khu trung tâm và từng công trình 

công cộng cấp xã; 

b) Nội dung, yêu cầu và nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trỳc, tầng cao, giải 

pháp kiến trúc công trình công cộng và dịch vụ, cây xanh, các vùng phỏt triển, 

vùng hạn chế xây dựng, vùng cấm xây dựng, vùng bảo tồn; 

c) Các chỉ tiêu về quy hoạch đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trung tâm xã.        

d) Xác định các dự án ƣu tiên đầu tƣ tại trung tâm xã và các thôn, bản, khu vực 

đƣợc lập quy hoạch. 

3. Quy hoạch mạng lƣới công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: giao thông, thoát nƣớc, 

cấp nƣớc, cấp điện, thoát nƣớc thải, vệ sinh môi trƣờng, nghĩa trang toàn xã, các 

thôn, bản và vùng sản xuất và liên xã, xác định hệ thống, vị trí, quy mô danh mục 

công trình, định hƣớng giải pháp cải tạo chỉnh trang, tiêu chuẩn kỹ thuật, mặt cắt 
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chính đáp ứng yêu cầu phát triển của từng giai đoạn quy hoạch và bảo vệ môi 

trƣờng. 

4. Về lập quy hoạch xây dựng thực hiện theo các tiêu chuẩn quy định tại Thông tƣ 

32/2009/TT-BXD, ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng.  Xác định các dự án ƣu 

tiên đầu tƣ và phân kỳ thực hiện: tại trung tâm xã; các thôn, bản; vùng sản xuất 

và khu vực đƣợc lập quy hoạch; Khái toán nhu cầu vốn đầu tƣ cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ sản xuất cho giai đoạn 2010-2015. 

g) Đánh giá hiệu quả của quy hoạch nông thôn mới về kinh tế- xã hội và môi 

trƣờng: 

Trong đồ án quy hoạch nông thôn mới cần thuyết minh, làm rõ hiệu quả của định 

hƣớng phát triển không gian và các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất, quy hoạch 

xây dựng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội và môi trƣờng. 

h) Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch nông thôn mới: 

1. Thuyết minh tổng hợp kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ A3, các phụ lục tính 

toán, hƣớng dẫn thiết kế và minh họa. 

2. Bản vẽ của đồ án quy hoạch đƣợc thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

có tỷ lệ từ 1/5.000 đến 1/10.000, riêng đối với các xã có diện tích từ 20.000 ha 

trở lên thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/25.000, bao gồm: 

a) Bản vẽ hiện trạng tổng hợp; 

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

c) Bản vẽ định hƣớng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới. 

d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất; Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp; bản vẽ  quy 

hoạch xây dựng. 

đ) Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. 

e) Đối với các khu trung tâm, khu dân cƣ, khu vực sản xuất nông nghiệp thể hiện 

trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000. Cần thể hiện rõ: Hệ thống giao thông nội khu (đến lô 1 

ha trở lên); Hệ thống cấp điện; Hệ thống cấp nƣớc sản xuất và thoát nƣớc thải; 

Khu vực xử lý môi trƣờng. 

3. Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và dự thảo quyết định phê duyệt đồ 

án. 

4. Đĩa CD lƣu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ. 

C) Lấy ý kiến đối với đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn: 

1. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, tổ chức tƣ vấn có trách nhiệm phối 

hợp với chính quyền địa phƣơng lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vực lập 

quy hoạch theo các hình thức hội họp, trao đổi trực tiếp hoặc phát phiếu lấy ý kiến về 

nội dung quy hoạch để nhân dân dễ tiếp cận và góp ý. Các ý kiến đóng góp phải đƣợc 

tổng hợp đầy đủ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trƣớc khi phê duyệt. 
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2. Căn cứ kết quả lấy ý kiến và hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng, ngƣời có 

thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng quyết định lựa chọn phƣơng án quy hoạch 

xây dựng. 

D) Trình, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn: 

1. Cơ quan trình duyệt : 

Uỷ ban nhân dân xã là cơ quan trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ 

và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.  

2. Cơ quan thẩm định : 

Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện có trách nhiệm thẩm định các nhiệm vụ và đồ án 

quy hoạch xây dựng nông thôn.  

3. Cơ quan phê duyệt : 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện là cơ quan phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng nông thôn. 

E) Thành phần hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông 

thôn : 

1. Hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn gồm:  

Tờ trình đề nghị phê duyệt, các văn bản pháp lý có liên quan và hồ sơ nhiệm vụ quy 

hoạch. 

2. Hồ sơ trình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng gồm:  

Tờ trình đề nghị phê duyệt, các văn bản pháp lý có liên quan và hồ sơ đồ án quy 

hoạch. 

3. Số lượng hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt tối thiểu là 03 bộ. 

F) Nội dung phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn : 

1. Nội dung quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn bao gồm: 

a) Yêu cầu nghiên cứu về: Ranh giới, quy mô diện tích và dự báo quy mô dân số 

của xã theo từng giai đoạn quy hoạch;  

b) Yêu cầu và nguyên tắc về: phân khu chức năng (không gian sản xuất, sinh sống, 

các vùng hạn chế xây dựng, vùng cấm xây dựng, vùng bảo tồn.v.v.); mạng lƣới 

trung tâm xã, các điểm dân cƣ nông thôn tập trung; hệ thống công trình đầu mối 

và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và dịch vụ trong 

phạm vi toàn xã. 

c) Yêu cầu và nguyên tắc cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đối với các khu ở, các công 

trình phục vụ công cộng. 

d) Các chỉ tiêu về dân số, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trung tâm xã và 

điểm dân cƣ tập trung.          

e) Danh mục, số lƣợng hồ sơ đồ án, kinh phí thực hiện đồ án. 

f) Tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng. 

2. Nội dung quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn: 

a)  Đối với quy hoạch mạng lƣới điểm dân cƣ nông thôn toàn xã:  
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- Ranh giới, diện tích, quy mô dân số, quỹ đất xây dựng và các chỉ tiêu về đất đai và hạ 

tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trƣờng cho toàn xã, trung tâm xã và mạng lƣới điểm dân cƣ 

tập trung. 

- Phân khu chức năng, xác định các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển, 

không phát triển, khu bảo vệ và các nhu cầu khác. 

 - Xác định mạng lƣới các công trình hạ tầng kỹ thuật toàn xã. 

- Các hạng mục công trình dự kiến đầu tƣ xây dựng trên địa bàn toàn xã. 

b) Đối với khu trung tâm xã và các điểm dân cƣ nông thôn tập trung. 

- Cơ cấu phân khu chức năng, quỹ đất xây dựng, giải pháp tổ chức không gian và hạ 

tầng kỹ thuật của trung tâm xã, điểm dân cƣ tập trung. Các khu vực có khả năng phát 

triển. 

- Các nội dung cải tạo, chỉnh trang hoặc xây dựng mới phù hợp với khả năng, đặc 

điểm, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của trung tâm xã, điểm dân cƣ tập trung theo 

từng giai đoạn quy hoạch. 

- Quy mô, vị trí các công trình công cộng, dịch vụ và môi trƣờng đƣợc xây dựng mới 

nhƣ các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thƣơng mại, dịch vụ, điểm 

tập kết và trung chuyển chất thải rắn, nghĩa trang của mỗi điểm dân cƣ nông thôn. 

G) Nội dung đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn:  

1 Nội dung thuyết minh đồ án và nội dung bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng đƣợc 

quy định tại khoản IV Mục B Phụ lục I và khoản IV Mục B Phụ lục II đã ban hành 

kèm theo Quyết định 03/2008/QĐ-BXD. 

2. Để đáp ứng đƣợc tiêu chí nông thôn mới quy định tại bộ tiêu chí nông thôn mới ban 

hành kèm Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ, 

ngoài các quy định về nội dung thuyết minh đồ án và nội dung bản vẽ quy định tại 

Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, cần bổ sung thêm một số nội dung cụ thể sau: 

a) Đối với nội dung thuyết minh đồ án:  

- Ngoài việc đánh giá khả năng quỹ đất xây dựng điểm dân cƣ nông thôn, cần 

đánh giá khả năng quỹ đất xây dựng đối với hệ thống công trình công cộng, dịch vụ và 

phục vụ sản xuất trên phạm vi toàn xã.  

- Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đối với hệ thống công trình công cộng, dịch vụ và 

phục vụ sản xuất. 

- Xác định các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển và không phát 

triển cần nghiên cứu trong phạm vi toàn xã.  

- Tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ trên địa bàn xã;  

- Phần Dự án ƣu tiên đầu tƣ và tổng hợp kinh phí xây dựng đƣợc thuyết minh 

với nội dung cụ thể nhƣ sau: Lập bảng tổng hợp khối lƣợng đầu tƣ xây dựng mới hoặc 

cải tạo, kinh phí đầu tƣ xây dựng theo phân kỳ đầu tƣ và danh mục các dự án ƣu tiên 

đầu tƣ hoặc các dự án có tính chất tạo lực phát triển kinh tế xã hội của xã.  

b) Đối với nội dung bản vẽ:  

Bản vẽ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn 

- Cần bổ sung bản vẽ sơ đồ vị trí xã và liên hệ vùng tỷ lệ 1/25.000-1/50.000 với nội 

dung thể hiện vị trí, ranh giới xã, liên kết hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng, các yếu tố 

tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội, môi trƣờng của xã. 

Bản vẽ quy hoạch xây dựng trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn tập trung:  
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- Xác định vị trí, quy mô của điểm thu gom chất thải rắn và nghĩa trang đối với trung 

tâm xã và các diểm dân cƣ nông thôn tập trung. 

- Bổ sung thêm hƣớng dẫn về mẫu nhà và công trình trên cơ sở đáp ứng hình thức kiến 

trúc truyền thống của từng địa phƣơng, phải phù hợp điều kiện kinh tế, thói quen sinh 

hoạt của dân cƣ từng vùng, đáp ứng tổ chức không gian sống, sản xuất hợp lý, đảm bảo 

vệ sinh, khuyến khích áp dụng công nghệ kỹ thuật mới. 

3. Đối với số lượng bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn: 

- Căn cứ điểm a khoản IV Mục B Phụ lục I Quyết định 03/2008/QĐ-BXD, thành phần bản 

vẽ gồm:  

+ Sơ đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/5.000-1/25.000; 

+ Sơ đồ định hƣớng phát triển mạng lƣới điểm dân cƣ nông thôn, hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật và môi trƣờng, tỷ lệ 1/5.000-1/25.000;   

+ Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật trung tâm 

xã, điểm dân cƣ nông thôn, tỷ lệ 1/500-1/2.000;  

- Tùy theo mức độ phức tạp của từng đồ án, nội dung quy hoạch có thể thể hiện thành 

bản vẽ riêng hoặc thể hiện chung trong một bản vẽ đối với các bộ môn hạ tầng kỹ thuật 

và môi trƣờng. 

- Số lƣợng bản vẽ có thể tách ra nhiều hơn 03 bản vẽ nhƣ đã quy định tại Quyết định 

số 03/2008/QĐ-BXD và đảm bảo thể hiện đầy đủ các nội dung của từng chuyên ngành 

đã nêu; 
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4.2.4 Môn học 3: Quản lý quy hoạch xây dựng NTM: 

Mục tiêu môn học: Giúp đối tượng được đào tạo làm chủ quy trình quản lý quy hoạch 

xây dựng NTM. 

STT Nội dung Số tiết  

1 Phần 1: Các cấp quản lý quy hoạch xây dựng NTM 4 

2 Phần 1: Quản lý quy hoạch xây dựng NTM 4 

3 
Phần 3: Trình tự các bƣớc trong quản lý quy hoạch xây 

dựng NTM 
4 

 Tổng số tiết 12 

Phần I: Các cấp quản lý quy hoạch xây dựng NTM (Điều 4, Thông tƣ 

26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Ban quản lý xây dựng xã có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:  

+ Ban quản lý xã là chủ đầu tƣ các dự án, nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn xã. UBND tỉnh và UBND huyện có trách nhiệm hƣớng dẫn và tăng cƣờng cán bộ 

chuyên môn giúp các Ban quản lý xã thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 

 

Ban Chỉ đạo Chƣơng trình xây dựng NTM  

cấp tỉnh, thành phố  

Ban Chỉ đạo Chƣơng trình xây dựng NTM 

cấp huyện, thị xã  

(do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố thành lập) 

 

 
 

Ban Chỉ đạo Chƣơng trình xây dựng NTM cấp xã 

 (do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố thành lập) 

 

 

Ban quản lý xây dựng NTM xã  

(do UBND xã thành lập) 

 

Ban phát triển thôn  

(do UBND xã thành lập) 
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+ Tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tƣ hàng năm 

xây dựng NTM của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân cƣ trong toàn xã và trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

+ Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt động 

thực thi các dự án đầu tƣ trên địa bàn xã. 

+ Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện các bƣớc 

từ chuẩn bị đầu tƣ, thực hiện đầu tƣ, nghiệm thu bàn giao và đƣa dự án vào khai thác, 

sử dụng. 

+ Đƣợc ký các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tƣ cách pháp nhân, cộng đồng hoặc 

cá nhân cung cấp các hàng hóa, xây lắp và dịch vụ để thực hiện các công trình, dự án 

đầu tƣ. 

Trong trƣờng hợp, đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ 

chuyên môn mà Ban quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tƣ, 

UBND xã có thể thuê một đơn vị/tổ chức có đủ năng lực quản lý để hỗ trợ hoặc 

chuyển cho UBND huyện làm chủ đầu tƣ, có sự tham gia của lãnh đạo Ban quản lý xã. 

Việc thuê đơn vị/tổ chức có đủ năng lực thực hiện theo các quy định hiện hành của 

Nhà nƣớc. 

B) Ban phát triển thôn có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:  

+ Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho ngƣời dân hiểu rõ về chủ trƣơng, cơ 

chế chính sách, phƣơng pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của ngƣời dân, cộng đồng 

thôn trong quá trình xây dựng NTM. Triệu tập các cuộc họp, tập huấn đối với ngƣời 

dân theo đề nghị của các cơ quan tƣ vấn, tổ chức hỗ trợ nâng cao năng lực của ngƣời 

dân và cộng đồng về phát triển nông thôn. 

+ Tổ chức lấy ý kiến của ngƣời dân trong thôn tham gia góp ý vào bản quy hoạch, bản 

đề án xây dựng NTM chung của xã theo yêu cầu của Ban quản lý xã. 

+ Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn 

thôn (đƣờng giao thông, đƣờng điện liên xóm, liên gia; xây dựng trƣờng mầm non, nhà 

văn hóa thôn). 

+ Tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua giữa các xóm, các hộ tập 

trung cải tạo ao, vƣờn, chỉnh trang cổng ngõ, tƣờng rào để có cảnh quan đẹp. Tổ chức 

hƣớng dẫn và quản lý vệ sinh môi trƣờng trong thôn; cải tạo hệ thống tiêu, thoát nƣớc; 

cải tạo, khôi phục các ao hồ sinh thái; trồng cây xanh nơi công cộng, xử lý rác thải. 

+ Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chống các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp 

sống văn hóa trong phạm vi thôn và tham gia các phong trào thi đua do xã phát động. 

+ Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tăng 

thu nhập, giảm nghèo. 

+ Tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn. Thành lập 

các nhóm quản lý, vận hành và duy tu, bảo dƣỡng các công trình sau khi nghiệm thu 

bàn giao. 
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+ Đảm bảo an ninh, trật tự thôn xóm; Xây dựng và tổ chức thực hiện hƣơng ƣớc, nội 

quy phát triển thôn. 

Phần II: Quản lý quy hoạch xây dựng NTM:  

1. Đất quy hoạch các công trình hạ tầng (khu dân cƣ và khu sản xuất) sau khi đƣợc phê 

duyệt phải cắm mốc chỉ giới để quản lý nhằm tránh xâm hại. Có thể làm từng phần phù 

hợp với điều kiện kinh tế; khi có đủ nguồn lực thì làm đủ chuẩn. 

2. UBND xã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch để đảm bảo xây dựng đúng quy 

hoạch, tránh lấn chiếm hoặc làm sai quy hoạch. 

3. Đối với công trình xây dựng nhà ở dân cƣ: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, thiết kế mẫu một số mô hình nhà ở, công 

trình phụ trợ, bố trí khuôn viên phù hợp với bản sắc văn hóa từng vùng để ngƣời dân 

tham khảo, lựa chọn áp dụng. 

Quy hoạch NTM xã do UBND xã làm chủ đầu tƣ, có thể tự làm hoặc thuê tƣ vấn một 

số phần việc (xây dựng kế hoạch, lập và hƣớng dẫn biểu số liệu khảo sát, tổng hợp, vẽ 

bản đồ, viết thuyết minh quy hoạch…). Giao cho Ban quản lý xã trực tiếp làm một số 

phần việc (khảo sát, đo đạc; tổ chức lấy ý kiến nhân dân).  

Phần III: Trình tự các bƣớc trong quản lý quy hoạch xây dựng NTM: 

1. Ngƣời có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn căn cứ đồ án 

quy hoạch xây dựng đƣợc phê duyệt ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây 

dựng nông thôn. Nội dung cụ thể của Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng 

nông thôn phù hợp với các quy định tại Điều 35 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP. 

2. Ủy ban nhân dân xã tổ chức công bố, công khai quy hoạch xây dựng nông thôn theo 

quy định tại khoản 4 Điều 38 và Điều 39 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và một 

số nội dung hƣớng dẫn bổ sung nhƣ sau: 

* Đối với quy hoạch xây dựng vùng: 

+ Bộ Xây dựng hƣớng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong vùng quy hoạch tổ chức 

công bố quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 

tƣớng Chính phủ; 

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong vùng quy hoạch tổ chức công bố quy 

hoạch xây dựng vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Nội dung công bố quy hoạch xây dựng vùng theo quy định của ngƣời có thẩm quyền 

phê duyệt. 

* Đối với quy hoạch chung xây dựng đô thị: 

+ Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức công bố đồ án quy hoạch chung 

xây dựng đô thị đƣợc duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; 

+ Nội dung công bố quy hoạch chung xây dựng đô thị theo quy định của ngƣời có 

thẩm quyền phê duyệt. 
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* Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị: 

+ Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức công bố đồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng đô thị đƣợc duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý để mọi 

ngƣời thực hiện và giám sát việc thực hiện;  

+ Nội dung công bố quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị: công bố toàn bộ nội dung quy 

hoạch và Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng của đồ án quy hoạch xây dựng.  

* Đối với quy hoạch xây dựng điểm dân cƣ nông thôn: 

+ Uỷ ban nhân dân xã tổ chức công bố quy hoạch xây dựng các điểm dân cƣ nông 

thôn; 

+ Nội dung công bố quy hoạch xây dựng điểm dân cƣ nông thôn: công bố toàn bộ nội 

dung quy hoạch và Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng của đồ án quy hoạch 

xây dựng.  

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê 

duyệt quy hoạch xây dựng, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức công 

bố quy hoạch xây dựng.  

+  Ngƣời có trách nhiệm công bố quy hoạch xây dựng nếu không tổ chức công bố, tổ 

chức công bố chậm, công bố sai nội dung quy hoạch xây dựng đã đƣợc phê duyệt 

thì tuỳ theo mức độ vi phạm phải chịu trách nhiệm kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự, bồi thƣờng thiệt hại do lỗi của mình gây ra.  

* Nội dung công bố, công khai đối với đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn bao gồm:  

- Bản đồ phân khu chức năng:  

+ Không gian sản xuất; sinh sống; bảo vệ môi trƣờng;  

+ Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; 

+ Hệ thống công trình công cộng; cơ sở phục vụ sản xuất; 

+ Khu phát triển mới, khu bảo vệ, khu cấm xây dựng; 

- Sơ đồ định hƣớng phát triển mạng lƣới điểm dân cƣ tập trung. 

- Các bản đồ quy hoạch xây dựng, tổ chức không gian của trung tâm xã hoặc điểm 

dân cƣ tập trung. 

- Bản đồ cắm mốc giới, chỉ giới đƣờng đỏ, chỉ giới xây dựng. 

* Hình thức công bố, công khai quy hoạch xây dựng 

Tuỳ theo loại quy hoạch xây dựng, ngƣời có thẩm quyền công bố quy hoạch xây 

dựng quyết định các hình thức công bố, công khai quy hoạch xây dựng nhƣ sau: 

+ Hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện các tổ chức, cơ 

quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch, các 

cơ quan thông tấn báo chí. 
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+  Trƣng bày công khai, thƣờng xuyên, liên tục các panô, bản vẽ, mô hình tại nơi công 

cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp, Uỷ ban nhân dân cấp xã đối 

với quy hoạch chi tiết xây dựng. 

+  Tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

+  Bản đồ quy hoạch xây dựng, Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng có thể in ấn 

để phát hành rộng rãi. 

 

* Trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn đƣợc phê duyệt, các dự án 

đầu tƣ xây dựng đã và đang triển khai cần đƣợc cập nhật và công bố kịp thời, đầy đủ 

để các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện. 

3. Căn cứ vào hồ sơ mốc giới đƣợc duyệt, việc cắm mốc giới, trách nhiệm của tổ chức 

thực hiện cắm mốc chỉ giới xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Nghị 

định số 08/2005/NĐ-CP. 

a) Căn cứ vào hồ sơ mốc giới đƣợc duyệt, việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa 

bao gồm: chỉ giới đƣờng đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, ranh giới các vùng 

cấm xây dựng. Chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày quy hoạch xây dựng đƣợc công bố 

thì việc cắm mốc giới phải đƣợc hoàn thành. 

b) Trách nhiệm tổ chức, thực hiện cắm mốc chỉ giới: 

+  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cắm mốc giới xây dựng đối với 

các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý; 

+  Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện cắm mốc giới xây 

dựng đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do 

mình quản lý; 

+  Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với 

các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

c) Các mốc giới phải đảm bảo độ bền vững, có kích thƣớc theo tiêu chuẩn và đƣợc ghi 

các chỉ số theo quy định. 

d) Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo vệ các mốc giới thực địa.  

e) Ngƣời nào có hành vi cắm mốc chỉ giới, cốt xây dựng sai vị trí; di dời, phá hoại mốc 

chỉ giới, cốt xây dựng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý hành chính, 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thƣờng thiệt hại do lỗi của mình gây ra 

theo quy định của pháp luật. 

4. Việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đƣợc thực hiện theo Điều 41 của 

Nghị định 08/2005/NĐ-CP.  

a) Cơ quan quản lý xây dựng các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm 

xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đƣờng đỏ, cốt xây dựng, chứng chỉ quy hoạch 
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xây dựng và các thông tin khác liên quan đến quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu 

cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý.  

Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung 

cấp các thông tin khi có yêu cầu. 

Thời gian cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản tối đa là 20 ngày làm 

việc, kể từ khi có yêu cầu. 

b) Ngƣời có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản phải chịu toàn bộ chi phí về tài 

liệu thông tin do mình yêu cầu. 

c) Ngƣời có trách nhiệm cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về 

thời gian cung cấp thông tin và độ chính xác của các tài liệu, số liệu cung cấp. 

5. Hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đã đƣợc phê duyệt gồm: thuyết minh 

tổng hợp, các bản vẽ đúng tỷ lệ theo quy định, đĩa CD lƣu toàn bộ nội dung thuyết 

minh và bản vẽ đƣợc lƣu trữ tại cơ quan quản lý xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện và 

Uỷ ban nhân dân xã.  
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4.2.5 Môn học 4: Thực hiện và điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM: 

Mục tiêu môn học: Giúp đối tượng được đào tạo làm chủ quy trình tổ chức thực hiện 

và điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM. 

STT Nội dung Số tiết  

1 Phần 1: Tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng NTM 6 

2 Phần 1: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM 6 

 Tổng số tiết 12 

Phần I: Tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng NTM: 

A) Trách nhiệm các Bộ: 

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng giúp Ban chỉ đạo Trung ƣơng về Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểm tra, đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới, định kỳ 6 tháng báo cáo Ban chỉ đạo. 

B) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp: 

Ủy ban nhân dân các cấp kiện toàn bộ máy quản lý xây dựng tại địa phƣơng để 

có đủ năng lực thực hiện việc lập, thẩm đinh quy hoạch, chỉ đạo, đôn đốc, truyên 

truyền, kiểm tra việc quy hoạch, quản lý xây dựng nông thôn mới. 

1. Uỷ ban nhân dân xã là chủ đầu tƣ, có trách nhiệm tổ chức lập, trình Ủy ban 

nhân dân huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn mới.  

2. Cơ quan thẩm định: Phòng hạ tầng, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện có trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch nông thôn mới trƣớc khi trình Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Uỷ ban nhân dân huyện quyết định phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông 

thôn mới, đồng thời ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch;  

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tài nguyên và môi trƣờng hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch nông thôn 

mới (kiểm tra: năng lực tƣ vấn, chất lƣợng đồ án và việc thực hiện theo quy hoạch 

đƣợc phê duyệt); Chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về lập, quản lý 

quy hoạch NTM trên địa bàn. 

5. Ban chỉ đạo xây dựng NTM có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện công tác 

quy hoạch NTM, đáp ứng yêu cầu, tiến độ Ban chỉ đạo Trung ƣơng đã đề ra. Định kỳ 6 

tháng báo cáo Ban chỉ đạo Trung ƣơng về Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. 

C) Tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng NTM:  
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Sau khi đồ án quy hoạch xây dựng đƣợc UBND huyện phê duyệt và chuyển 

giao. UBND xã giao cho Ban chỉ đạo chƣơng trình NTM, Ban quản lý xây dựng xã có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Quá trình thực hiện quy hoạch bắt đầu 

từ quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình phục vụ sản xuất và quy 

hoạch, xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cho khu dân cƣ mới và chỉnh trang 

các khu dân cƣ cũ.  

1. Đối tƣợng đầu tƣ: Công trình đầu tƣ tại xã, bao gồm việc làm mới, sửa chữa, cải 

tạo nâng cấp các công trình trên địa bàn xã để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia 

NTM. 

2. Nội dung thực hiện: 

a) Hoàn thiện đƣờng giao thông đến trụ sở UBND xã và hệ thống giao thông trên địa 

bàn xã; 

b) Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi, công trình nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng 

nông thôn trên địa bàn xã; 

c) Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất trên địa bàn xã; 

d) Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hoá thể thao 

trên địa bàn xã; 

e) Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hoá về y tế trên địa bàn xã; 

g) Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hoá về giáo dục trên địa bàn 

xã; 

h) Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ; 

Các nội dung trên cần làm rõ: Thời gian, đối tƣợng, phạm vi thực hiện tiến độ và địa 

bàn triển khai; cơ quan quản lý dự án, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp; các giải 

pháp lớn thực hiện dự án; nhu cầu tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn; quy định về sử 

dụng, bảo trì các công trình. 

3. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án: 

Ban quản lý NTM xã có trách nhiệm lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt dự án theo quy định của pháp luật.   

4. Cấp quyết định đầu tƣ, chủ đầu tƣ:  

a) Cấp quyết định đầu tƣ: 

- UBND huyện là cấp quyết định đầu tƣ, phê duyệt báo cáo KTKT các công trình đƣợc 

ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ trên 03 tỷ đồng trong tổng giá trị của công trình; 

- UBND xã là cấp quyết định đầu tƣ, phê duyệt báo cáo KTKT các công trình đƣợc 

ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ đến 03 tỷ đồng trong tổng giá trị của công trình. 

b) Chủ đầu tƣ:  

Chủ đầu tƣ các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. 

5. Căn cứ xác định mức hỗ trợ:  

Mức hỗ trợ của ngân sách trung ƣơng đƣợc căn cứ vào tổng mức đầu tƣ hoặc dự 

toán đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; khi lập phải đúng theo quy định của cấp thẩm 

quyền nhƣ: Tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế, định mức, đơn giá của từng loại công trình. 

Khuyến khích ngƣời dân, cộng đồng tự nguyện hiến đất để xây dựng các công 

trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Hạn chế việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên 

địa bàn xã.  

6. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: 

a) Lập báo cáo KTKT xây dựng công trình: 
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- Dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn có thời gian thực hiện dƣới 2 

năm hoặc giá trị công trình đến 03 tỷ đồng, chủ đầu tƣ tự lập báo cáo KTKT (trƣờng 

hợp chủ đầu tƣ không đủ năng lực mới thuê đơn vị tƣ vấn có tƣ cách pháp nhân thực 

hiện). Nội dung báo cáo KTKT xây dựng công trình bao gồm: Tên công trình, mục 

tiêu đầu tƣ, địa điểm xây dựng, quy mô kỹ thuật công trình, thời gian thi công, thời 

gian hoàn thành, nguồn vốn đầu tƣ và cơ chế huy động nguồn vốn kèm theo thiết kế, 

bản vẽ thi công và dự toán.   

- Đối với các công trình có giá trị trên 03 tỷ đồng thì việc lập báo cáo KTKT, thiết kế, 

bản vẽ thi công và dự toán phải do đơn vị có tƣ cách phấp nhân thực hiện.  

- Kinh phí lập báo cáo KTKT đƣợc bố trí trong kế hoạch năm từ nguồn vốn ngân sách 

đầu tƣ cho công trình, dự án thuộc Chƣơng trình xây dựng NTM. 

b) Thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: 

- Ngƣời quyết định đầu tƣ có trách nhiệm tổ chức thẩm định trƣớc khi quyết định phê 

duyệt báo cáo KTKT dự án đầu tƣ. 

+ Đối với dự án do huyện quyết định đầu tƣ, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn 

tổ chức thẩm định báo cáo KTKT. 

+ Đối với những công trình do UBND xã quyết định đầu tƣ: UBND xã tổ chức thẩm 

định báo cáo KTKT, các cơ quan chuyên môn của huyện có trách nhiệm hỗ trợ UBND 

xã trong quá trình thẩm định báo cáo KTKT. 

- Thời gian thẩm định báo cáo KTKT dự án: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các công trình thuộc đối tƣợng do UBND huyện quyết 

định đầu tƣ và không quá 07 ngày làm việc đối với các công trình do UBND xã quyết 

định đầu tƣ.  

- Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT: 

+ Tờ trình xin phê duyệt dự án của Ban quản lý xã gồm các nội dung: Tên dự án, chủ 

đầu tƣ, mục tiêu đầu tƣ, quy mô và địa điểm xây dựng, tổng mức đầu tƣ, nguồn vốn 

đầu tƣ, phƣơng án huy động vốn đầu tƣ, thời gian khởi công và hoàn thành, các nội 

dung khác (nếu thấy cần giải trình); 

+ Báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán: 

Trong quá trình chuẩn bị đầu tƣ chủ đầu tƣ, đơn vị tƣ vấn cần tiến hành lấy ý kiến 

tham gia của cộng đồng dân cƣ về báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán 

các công trình cơ sở hạ tầng. Ý kiến tham gia của cộng đồng dân cƣ phải đƣợc tổng 

hợp ghi thành biên bản là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định, 

phê duyệt báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán các công trình cơ sở hạ 

tầng.   

7. Lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 

a) Các hình thức lựa chọn: Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng các xã 

thực hiện theo 3 hình thức: 

- Giao các cộng đồng dân cƣ thôn (những ngƣời hƣởng lợi trực tiếp từ Chƣơng trình) 

tự thực hiện xây dựng; 

- Lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng; 

- Lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu (theo quy định hiện hành). 

Khuyến khích thực hiện hình thức giao cộng đồng dân cƣ hƣởng lợi trực tiếp từ công 

trình, nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực thực hiện xây dựng.  

b) Cách thức lựa chọn:  

- Đối với hình thức giao cho cộng đồng dân cƣ thôn (những ngƣời hƣởng lợi trực tiếp 

từ Chƣơng trình) tự thực hiện xây dựng: 
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+ Chủ đầu tƣ niêm yết thông báo công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá thôn, 

chợ, họp dân và thông tin trên trạm truyền thanh của xã; 

+ Trƣờng hợp có nhiều nhóm cộng đồng cùng đăng ký tham gia thì chủ đầu tƣ tổ chức 

họp các nhóm đã đăng ký để công khai lựa chọn, dựa vào các tiêu chí giá cả, tiến độ và 

chất lƣợng để phê duyệt kết quả đấu thầu; thành phần mời tham gia họp gồm: Đại diện 

UBND xã, các đoàn thể xã hội, ban giám sát cộng đồng, trƣởng thôn, đại diện cộng 

đồng dân cƣ tham gia dự thầu; nếu hết thời hạn thông báo (do chủ đầu tƣ quy định) chỉ 

có 01 nhóm cộng đồng tham gia thì chủ đầu tƣ giao cho nhóm đó thực hiện. Trƣờng 

hợp không có nhóm cộng đồng tham gia thì chủ đầu tƣ  lựa chọn một nhà thầu phù hợp 

để đàm phán, ký hợp  đồng thực hiện. 

- Đối với hình thức lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng: 

+ Chủ đầu tƣ thông báo mời thầu trên hệ thống truyền thanh của xã, niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, nhà văn hóa xã, đồng thời phổ biến cho các trƣởng thôn để thông báo cho 

ngƣời dân đƣợc biết. 

+ Chủ đầu tƣ (có đại diện các cộng đồng dân cƣ trong xã) xây dựng hồ sơ mời thầu 

bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chí để lựa chọn nhà thầu trình UBND xã phê 

duyệt. Tiêu chuẩn đánh giá phải phù hợp với yêu cầu tính chất của từng công trình 

cũng nhƣ điều kiện cụ thể của xã và thôn. 

+ Các nhóm thợ, cá nhân có tối thiểu 10 ngày để chuẩn bị hồ sơ dự thầu gửi chủ đầu 

tƣ. 

+ Sau khi hết hạn nhận hồ sơ dự thầu, chủ đầu tƣ tổ chức mở thầu đánh giá, lựa chọn 

nhóm thợ/tổ chức/cá nhân thi công. Thành phần mời tham gia đánh giá: Đại diện 

UBND xã, các tổ chức đoàn thể xã hội, ban giám sát cộng đồng, trƣởng thôn, đại diện 

nhóm thợ/cá nhân tham gia dự thầu sẽ xây dựng công trình. 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá đã đƣợc UBND xã phê duyệt, các đại diện tham gia 

họp để đánh giá và bỏ phiếu bầu chọn nhóm thợ, cá nhân có đủ năng lực để thi công. 

Kết quả cuộc họp đƣợc thƣ ký ghi vào biên bản họp, có chữ ký của các thành phần 

tham dự và trình UBND xã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

+ Trong trƣờng hợp nếu hết thời hạn quy định mà chỉ có một nhóm thợ/tổ chức/cá 

nhân tham gia dự thầu thì chủ đầu tƣ đàm phán và ký kết hợp đồng với nhóm thợ/ tổ 

chức/cá nhân đó. 

- Đối với hình thức lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu thực hiện theo quy 

định hiện hành. 

c) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng: Chủ tịch UBND xã phê duyệt kết 

quả lựa chọn đơn vị thi công các gói thầu đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng trên cơ sở 

đề nghị của Ban quản lý xã. 

8. Giám sát hoạt động xây dựng: 

a) Tổ chức giám sát thi công công trình xây dựng bao gồm: Chủ đầu tƣ, tƣ vấn giám 

sát, giám sát tác giả và ban giám sát cộng đồng. Chủ đầu tƣ lựa chọn đơn vị tƣ vấn 

có đủ năng lực giám sát thi công. Trƣờng hợp không có tổ chức tƣ vấn giám sát thi 

công theo quy định, tuỳ theo điều kiện cụ thể, chủ đầu tƣ tổ chức thực hiện giám sát 

thi công và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

b) Giám sát cộng đồng thực hiện theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 14 tháng 

5 năm 2005 của Thủ tƣớng Chính phủ về quy chế giám sát cộng đồng và Thông tƣ 

liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƢMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 

2006 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tƣ, Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Quyết định này. 
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9. Nghiệm thu, bàn giao, quản lý khai thác công trình: 

a) Nghiệm thu công trình: Chủ đầu tƣ tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành, 

thành phần nghiệm thu gồm: Đại diện ban quản lý xã; đại diện các đơn vị: Tƣ vấn 

thiết kế, thi công xây dựng, tƣ vấn giám sát; đại diện giám sát của chủ đầu tƣ, đại 

diện ban giám sát của xã và đại diện tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng công trình. 

b) Bàn giao quản lý, khai thác công trình: Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tƣ phải bàn 

giao công trình và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công trình cho 

UBND xã để giao cho thôn, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý sử dụng, bảo trì. 

Phần II: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM: 

Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM đƣợc thực hiện trong những trƣờng hợp 

sau: 

+ Trong giai đoạn lập quy hoạch, phê duyệt có xuất hiện những thay đổi về chiến lƣợc 

phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị lập quy hoạch sẽ tiến hành khảo sát, dự báo và điều 

chỉnh lại quy hoạch trƣớc khi phê duyệt và công bố; 

+ Đồ án quy hoạch xây dựng NTM đã đƣợc các cấp phê duyệt nhƣng sau 03 năm 

không triển khai thực hiện sẽ tiến hành rà soát và điều chỉnh quy hoạch; 

+ Sau thời gian 05 năm triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây 

dựng NTM đƣợc kiểm tra và điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp 

với các dự báo mới trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội; 

A) Điều chỉnh quy hoạch chung nông thôn: 

Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn thực hiện theo quy định tại Điều 37 của 

Nghị định 08/2005/NĐ-CP và một số nội dung hƣớng dẫn cụ thể nhƣ sau: 

1. Việc điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn đƣợc thực hiện trong các 

trƣờng hợp sau: 

a) Đối với những xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn đƣợc duyệt nhƣng chƣa đáp 

ứng các chỉ tiêu về nông thôn mới quy định tại Bộ tiêu chí nông thôn mới ban hành 

kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ, 

Uỷ ban nhân dân các cấp cần tổ chức điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn cho 

phù hợp.  

b) Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn, xuất hiện 

những thay đổi về chính sách, chủ trƣơng làm thay đổi các dự báo của quy hoạch 

xây dựng nông thôn. 

c) Các biến động về địa lý: thay đổi ranh giới hành chính, sụt lở, lũ lụt, động đất và các 

yếu tố khác có ảnh hƣởng đến các dự báo về phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng. 

2. Ngƣời có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn quyết định về 

thời hạn và nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn. 

3. Khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn cần tập trung vào những nội 

dung điều chỉnh: Xác định rõ các yêu cầu cải tạo, chỉnh trang để đề xuất điều chỉnh 

chỉ tiêu sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian cho từng khu vực, giải pháp cải 
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tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng, dịch vụ phù hợp với 

khả năng, nguồn lực và yêu cầu phát triển. 

B) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết điểm dân cƣ nông thôn: 

1. Quy hoạch xây dựng điểm dân cƣ nông thôn đƣợc điều chỉnh khi có một trong 

các trƣờng hợp sau đây: 

a) Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng đƣợc điều chỉnh làm thay đổi 

đến cơ cấu lao động ngành nghề của địa phƣơng, nhu cầu tăng, giảm dân số của địa 

phƣơng; 

b) Các điều kiện về địa lý, tự nhiên có biến động nhƣ thay đổi ranh giới hành chính, 

sụt lở, lũ lụt, động đất và các yếu tố khác có ảnh hƣởng đến các dự báo về phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng: điểm 

dân cƣ nông thôn và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về quyết định của mình. 

3. Việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng điểm dân cƣ nông thôn: phải đảm 

bảo tính kế thừa, chỉ điều chỉnh những nội dung cần thay đổi.  
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4.2.5 Phần ví dụ - bài tập ứng dụng: Ví dụ minh họa về đồ án quy hoạch xây dựng 

NTM ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam 

Mục tiêu môn học: Giúp đối tượng nghiên cứu sau khi được đào tạo các kiến thức về 

quy hoạch xây dựng NTM có thể áp dụng trên đồ án QHXD thực tế. 

Phần I: Giới thiệu về địa điểm quy hoạch – xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranh giới hành chính xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

Xã Thi Sơn là một xã thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Xã có diện tích tự 

nhiên 7,16km2, dân số 8.823 ngƣời (2009).  

Quy hoạch xây dựng NTM xã Thi Sơn là một trong số ví dụ điển hình trong 

việc giải quyết bài toán từ chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội sang bài toán mô hình 

quy hoạch không gian.  

 

Phần II: Xác định mô hình quy hoạch không gian của một xã: 

 Từ những nội dung đã đƣợc đào tạo, cán bộ quản lý trao đổi và xác định mô 

hình không gian của xã Thi Sơn nhƣ thế nào, chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của 

xã Thi Sơn, của huyện Kim Bảng để từ đó đƣa ra lời giải cho bài toán giữa mô hình 

kinh tế - xã hội sang bài toán không gian quy hoạch xây dựng.  
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Sơ đồ mô hình quy hoạch không gian xã 

Phần III: Xác định các tồn tại còn vƣớng mắc của đồ án QHXD trong quá trình 

quản lý – thực hiện 

Giai đoạn 

 

Nội dung thực hiện 

 

Lập quy hoạch Công tác lập quy hoạch của xã Thi Sơn đƣợc tiến hành từ năm 2010. 

Tuy nhiên trong quá trình lập quy hoạch, đồ án vẫn còn tồn tại nhiều 

nhƣợc điểm nhƣ sau: 

- Chƣa phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Hà Nam và huyện Kim Bảng đã đƣợc Chính phủ phê 

duyệt trong quyết định số 1226/QĐ-TTg. Trong đó nêu rõ, 

huyện Kim Bảng và xã Thi Sơn có định hƣớng phát triển theo 

hƣớng xây dựng trung tâm dịch vụ thƣơng mại, du lịch sinh 

thái, khu nghỉ dƣỡng.  

- Quá trình đánh giá hiện trạng, xác định các đặc thù của địa 

phƣơng về địa hình, văn hóa, xã hội... chƣa triệt để. Dẫn đến 

việc bố trí các phân khu chức năng chƣa hợp lý. Đặc biệt là 

quy hoạch khu công nghiệp và khu du lịch Đền Trúc – Ngũ 

Động Thi Sơn. Việc phát triển khu công nghiệp theo quy 

hoạch sẽ phá hỏng quần thể di tích, gây ảnh hƣởng đến phát 

triển văn hóa và du lịch của xã.  

- Theo hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kim Bảng và 

xã Thi Sơn nên hƣớng phát triển du lịch – dịch vụ và sản xuất 

nông nghiệp. Khu quần thể Đền Trúc – Ngũ Động nên kết hợp 

với quần thể Chùa Bà Đanh để phát triển mạng lƣới du lịch 

ven sông Đáy.  

- Đồ án quy hoạch còn thiếu kết nối vùng, chủ yếu tập trung 
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quy hoạch hạ tầng, chƣa chú ý phát triển các khu vực sản xuất, 

khu vực di tích văn hóa – du lịch,… 

- Cần kết hợp với quy hoạch chung của toàn huyện Kim Bảng 

vả các xã lân cận để có sự liên hệ về không gian và kết nối hạ 

tầng kỹ thuật. Đặc biệt là các khu vực chăn nuôi và sản xuất 

nông nghiệp tập trung.  

- Các khu vực nghĩa trang quy hoạch chƣa tập trung, khoảng 

cách ly với khu dân cƣ chƣa đảm bảo. Chƣa xác định đƣợc 

khu nghĩa trang nào quy hoạch mới, khu nào cần hạn chế chôn 

cất mà chỉ cải tạo, chỉnh trang. 

Quản lý –  

thực hiện 

- Sau khi có quy hoạch xã Thi Sơn đã tiến hành xây dựng theo 

quy hoạch, tính đến đầu năm 2013, cơ bản đã hoàn thành và 

đạt 14/19 tiêu chí xây dựng NTM.  

4.3 HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG 

4.3.1 Hình thức đào tạo:  

- Tổ chức lớp đào tạo tập trung;  

- Biên tập nội dung chƣơng trình, phát tài liệu phục vụ đào tạo; 

- Thông qua các kênh thông tin của các Sở ban ngành tỉnh Hà Nam thông báo đến các 

huyện, xã về Chƣơng trình đào tạo, bổ sung kiến thức về lĩnh vực quy hoạch xây dựng; 

- Toàn tỉnh Hà Nam có 5 huyện và 96 xã, tùy thuộc vào số lƣợng cán bộ đăng ký để tổ 

chức đào tạo cho phù hợp;  

- Địa điểm đào tạo: kết hợp với Sở Xây Dựng tỉnh Hà Nam;  

4.3.2 Thời gian đào tạo theo lớp tập trung:  

Đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ huyện xã, cán bộ thôn, chủ trang trại và doanh 

nghiệp trong thời gian 07 ngày (riêng đối với Ban quản lý xã nếu xét thấy cần thiết có 

thể tập huấn bồi dƣỡng thêm, thời gian tùy theo nội dung, yêu cầu thực tế tại địa 

phƣơng). Khối lƣợng nội dung đào tạo đƣợc phân bố trong bảng sau: 

STT Tên môn học Số tiết Thời 

gian 

1 Quy hoạch xây dựng NTM 20 tiết  

2 Lập quy hoạch xây dựng NTM  12 tiết 

3 Quản lý quy hoạch xây dựng NTM 8 tiết 

4 Tổ chức thực hiện và điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng NTM  

12 tiết  

5 Ví dụ - bài tập minh họa đồ án quy hoạch xây 

dựng thực tiễn 

4 tiết 

Tổng cộng 56 tiết 7 ngày 
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Việc bố trí thời gian đào tạo trong 07 ngày sẽ giúp cán bộ cấp xã, huyện bố trí 

đƣợc thời gian, công việc trong 1 tuần. Phù hợp với quy định của Chính phủ (không 

quá 10 ngày) đối với chƣơng trình đào tạo cán bộ cấp xã, huyện.  

Hình thức đào tạo tập trung, thời gian hợp lý trong 1 tuần sẽ giúp chƣơng trình 

đào tạo hƣớng vào những nội dung trọng tâm, tạo điều kiện cho cán bộ cấp xã, huyện 

có thể tham gia.  

4.4 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

4.4.1 Kế hoạch đạo tạo:  

- Kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ huyện, xã: Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các xã, 

huyện đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng và thống kê đối tƣợng cần đào tạo, bồi 

dƣỡng ở từng cấp kèm theo dự toán kinh phí. Văn phòng Điều phối cấp tỉnh tổng hợp 

kinh phí để cân đối với khả năng ngân sách chuyển Sở Kế hoạch, Sở Tài chính thẩm 

định, trình Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo thực hiện, trong đó làm rõ 

trách nhiệm tổ chức thực hiện của tỉnh và huyện. 

- Trƣờng Đại học Xây dựng sẽ lập kế hoạch đào tạo, tổ chức lớp đào tạo tập trung. Các 

đơn vị hợp tác bao gồm: Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Bộ môn Quy hoạch, Viện 

quy hoạch và kiến trúc đô thị UAI (đại học Xây dựng ) phối hợp thực hiện chƣơng 

trình đào tạo. 

4.4.2 Kinh phí đào tạo: 

Kinh phí thực hiện dự án bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nƣớc, 

trong đó kinh phí đi tham quan, học tập trong và ngoài tỉnh tối đa không quá 20% tổng 

kinh phí kế hoạch vốn dự án đào tạo, tập huấn hàng năm. 

Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dƣỡng của dự án thực hiện nhƣ sau: 

- Chi in ấn các loại tài liệu đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành; 

- Chi biên soạn chƣơng trình, giáo trình: Mức chi áp dụng theo qui định tại Thông tƣ 

liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-LĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Liên Bộ 

Tài chính và Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện Đề án  Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 ;  

- Chi trả thù lao cho giảng viên theo mức quy định tại Thông tƣ số 139/2010/TT-BTC 

ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử 

dụng kinh phí ngân sách của nhà nƣớc dành cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, 

công chức; 

- Chi hỗ trợ tiền ăn, ngủ, đi lại, văn phòng phẩm, nƣớc uống và các khoản chi khác cho 

học viên, đại biểu trong thời gian đào tạo theo Thông tƣ số 97/2010/TT-BTC ngày 06 

tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức 

các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nƣớc và đơn vị sự nghiệp công lập.  

Căn cứ mức chi tại các hƣớng dẫn của trung ƣơng, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện mức 

chi từng nội dung cho phù hợp với điều kiện của tỉnh. 
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V. CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1 Kết luận: 

Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chƣơng trình 

mang tính tổng hợp, sâu, rộng, có nội dung toàn diện; bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh 

tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng. Mục tiêu chung của chƣơng trình 

đƣợc Chính phủ xác định là: xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội từng bƣớc hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn 

nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với 

đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân 

tộc; môi trƣờng sinh thái đƣợc bảo vệ; an ninh trật tự đƣợc giữ vững; đời sống vật chất 

và tinh thần của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao. Đồng thời quy hoạch xây dựng 

NTM phải phù hợp với đặc điểm từng vùng theo các bƣớc đi cụ thể, vững chắc trong 

từng giai đoạn, giữ gìn và phát huy nét văn hóa bản sắc của nông thôn Việt Nam.  

Sau 3 năm thực hiện Chƣơng trình xây dựng NTM, Chính phủ đã sớm nhận 

thấy tầm quan trọng của việc nâng cao chất lƣợng của các cán bộ cấp xã, huyện. Năm 

2011, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ TC đã ban hành nhiều Thông tƣ nhằm khuyến 

khích hình thành, xây dựng các chƣơng trình đào tạo để bổ sung kiến thức cho các cán 

bộ cấp xã, huyện về lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên từ năm 2011 đến nay vẫn 

chƣa có chƣơng trình đào tạo nào đƣợc thực hiện, đặc biệt tại địa bàn tỉnh Hà Nam. Do 

đó cần thiết phải xây dựng đƣợc chƣơng trình đào tạo cho các cán bộ cấp xã, huyện về 

lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Việc đánh giá tình hình thực trạng về quản lý quy hoạch 

xây dựng NTM và tổ chức nâng cao chất lƣợng, bổ sung kiến thức cho các cán bộ cấp 

xã, huyện sẽ mang lại hiệu quả trong xây dựng NTM. Trong đó, công tác quy hoạch 

xây dựng là giai đoạn quan trọng đi đầu. 

Đề tài đã xây dựng chƣơng trình đào tạo để bổ sung kiến thức về quy hoạch xây 

dựng cho cán bộ cấp xã, huyện tại tỉnh Hà Nam. Nội dung chƣơng trình gồm có thiết 

kế các môn học phù hợp với kiến thức cần thiết dành cho cán bộ quản lý quy hoạch 

xây dựng. Bao gồm các môn học sau: 

1. Môn học 1: Quy hoạch xây dựng NTM; 

2. Môn học 2: Lập quy hoạch xây dựng NTM; 

3. Môn học 3: Quản lý quy hoạch xây dựng NTM; 

4. Môn học 4: Tổ chức thực hiện và điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM; 

Khối lƣợng đào tạo có 56 tiết đƣợc tổ chức đào tạo trong 07 ngày. Mỗi ngày 2   

buổi, mỗi buổi có 4 tiết. Trƣờng Đại học Xây dựng phối kết hợp với các Sở ban ngành 

tỉnh Hà Nam sớm tổ chức chƣơng trình và đào tạo tại địa phƣơng trong thời gian sắp 

tới. 

Mục tiêu của việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ cấp xã, huyện 

về quy hoạch là để họ trở thành đội ngũ làm chủ quy hoạch, lập quy hoạch và làm chủ 

trong quá trình thực hiện, quản lý và điều chỉnh. Tuy nhiên, chương trình đào tạo 
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không phải là chìa khóa để giải quyết tất cả các bài toán mà chỉ cung cấp các công cụ 

giúp cho các cán bộ cấp xã, huyện thể hiện vai trò làm chủ của mình trong quy hoạch 

xây dựng NTM tại tỉnh Hà Nam.   

5.2 Đề xuất: 

Trên cơ sở khảo sát điều tra xã hội học các cán bộ cấp xã, huyện về lĩnh vực 

quy hoạch xây dựng tại tỉnh Hà Nam, căn cứ vào các cơ sở khoa học đã nghiên cứu, đề 

tài đã hình thành nội dung chƣơng trình đào tạo cho các cán bộ cấp xã, huyện ở địa 

bàn tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức đào tào sẽ có nhiều cán bộ cấp 

xã, huyện không thể tham gia hoặc mức độ tiếp thu khác nhau. Vì vậy, đề tài đề xuất 

xây dựng sổ tay: “Hƣớng dẫn cán bộ cấp xã, huyện trong việc lập quy hoạch và 

quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng NTM” để phục vụ công tác đào tạo, bồi 

dƣỡng kiến thức về quy hoạch xây dựng NT cho các cán bộ cấp xã, huyện tại địa bản 

tỉnh Hà Nam.  
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC  

ĐỀ TÀI: 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP XÃ, HUYỆN VỀ QUY HOẠCH 

XÂY DỰNG PHỤC VỤ CHO VIỆC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH HÀ NAM 

 

1. Thời gian thực hiện: 06/2013 – 08/2013 

2. Nội dung thực hiện:  

+ Số phiếu điều tra phát ra:    62 phiếu. 

+ Số phiếu hợp lệ thu đƣợc kết quả:   61 phiếu. 

+ Số phiếu không hợp lệ:    01 phiếu 

3. Kết quả: 

+ Câu 8: Các Anh (Chị) / Ông (Bà) đã từng tham gia quản lý về Quy hoạch xây 

dựng Nông thôn mới chƣa? 

 Kết quả Tỷ lệ 

a. Đã tham gia 60 98.4% 

b. Chƣa tham gia: 01 1.6% 

 

+ Câu 9: Các Anh (Chị) / Ông (Bà) có mong muốn đƣợc bổ sung các kiến thức về 

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới không? 

 Kết quả Tỷ lệ 

a. Có 61 100% 

b. Không 0 0% 

+ Câu 10: Các Anh (Chị) / Ông (Bà) đã từng làm việc với các loại bản vẽ Quy 

hoạch Xây dựng chƣa? 

 Kết quả Tỷ lệ 

a. Đã tham gia 59 96.7% 

b. Chƣa tham gia: 02 3.3% 

+ Câu 11: Các Anh (Chị) / Ông (Bà) có hiểu đƣợc nội dung các loại bản vẽ Quy 

hoạch Xây dựng không? 

 Kết quả Tỷ lệ 

a. Có 58 95.1% 

b. Không 03 4.9% 

+ Câu 12: Các Anh (Chị) / Ông (Bà) có mong muốn một chƣơng trình đào tạo để 

bổ sung các kiến thức về Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới không? 

 Kết quả Tỷ lệ 

a. Có 59 96.7% 

b. Không 02 3.3% 

+ Câu 13: Các Anh (Chị) / Ông (Bà) cần bổ sung các kiến thức về lĩnh vực nào sau 

đây để phục vụ công tác quản lý Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới? 

 Kết quả Tỷ lệ 

a. Kiến trúc 02 1.6% 
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b. Quy hoạch 08 13.1% 

c. Hạ tầng kỹ thuật 15 24.6% 

d. Đầu tƣ, bất động sản 01 1.6% 

e. Quản lý quy hoạch 18 29.5% 

f. Tác động môi trƣờng 17 29.6% 

+ Câu 14: Nếu mở các lớp đào tạo, các Anh (Chị) / Ông (Bà) mong muốn đƣợc tổ 

chức theo dạng nào? 

 Kết quả Tỷ lệ 

Tập trung 56 91.8% 

Không tập trung 05 8.2% 

+ Câu 15: Theo các Anh (Chị) / Ông (Bà), các lớp đào tạo nên tổ chức trong thời 

gian bao lâu?  

 Kết quả Tỷ lệ 

a. 1 tuần 41 67.2% 

b. 2 tuần 04 6.6% 

c. 3 tuần 16 26.2% 

+ Câu 16: Các Anh (Chị) / Ông (Bà) có thể sắp xếp thời gian nào để tham gia lớp 

đào tạo? 

 Kết quả Tỷ lệ 

a. Buổi sáng 06 9.8% 

b. Buổi chiều 13 21.3% 

c. Cả sáng và chiều 42 68.9% 

+ Câu 17: Theo các Anh (Chị) / Ông (Bà), các lớp đào tạo nên tổ chức vào thời 

gian nào?  

 Kết quả Tỷ lệ 

a. Từ tháng 1 - 3 44 72.1% 

b. Từ tháng 4 – 6 12 19.6% 

c. Từ tháng 7 – 9 5 8.3% 

d. Từ tháng 10 - 12 0 0% 

+ Câu 18: Khi kết thúc khóa học, các Anh (Chị) / Ông (Bà) mong muốn đƣợc kiểm 

tra, đánh giá theo hình thức nào?  

 Kết quả Tỷ lệ 

a. Tổ chức thi 31 50.8% 

b. Viết báo cáo 30 49.2% 

+ Câu 19: Các Anh (Chị) / Ông (Bà) có mong muốn đƣợc hỗ trợ kinh phí đào tạo 

không? 

 Kết quả Tỷ lệ 

a. Hỗ trợ 100% 53 86.9% 

b. Hỗ trợ 50% 08 13.1% 

 

4. Kết luận: 
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Phiếu điều tra phỏng vấn đƣợc thực hiện tại địa bàn tỉnh Hà Nam. Các phiếu lấy ý kiến 

đƣợc phát cho các cán bộ cấp xã, huyện phụ trách nhiều lĩnh vực chuyên môn nhƣ: ban 

kiến thiết, quản lý quy hoạch, kiến trúc, giám sát thi công, nghiệm thu,... 

Kết quả điều tra cuối cùng:  

+ 98% các cán bộ đều đã và đang tham gia và hoạt động quy hoạch xây dựng tại địa 

bàn mình quản lý.  

+ 100% cán bộ mong muốn đƣợc bổ sung các kiến thức về Quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới. 

+ 96,7% cán bộ mong muốn có chƣơng trình đào tạo để tham gia.  

+ Các lĩnh vực chuyên môn mà các cán bộ mong muốn đƣợc bổ sung bao gồm: Quản 

lý quy hoạch, Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và Tác động môi trƣờng. 

+ 91,8% cán bộ mong muốn đƣợc đào tạo tập trung và 67,2% có mong muốn đƣợc 

tham gia đào tạo tập trung trong 1 tuần. 68,9% mong muốn đƣợc tổ chức đào tạo cả 

ngày.  

+ 72,1% cán bộ mong muốn đƣợc tham gia đào tào vào thời gian từ tháng 1-3. 

+ 86,9% cán bộ mong muốn đƣợc hỗ trợ 100% cho khoá đào tạo. 

 



Đề tài NCKH cấp trƣờng  

81 

 

CÁC QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƢ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

XÂY DỰNG NTM VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM 

STT Loại văn 

bản 

Ký hiệu Ngày ban 

hành 

Nội dung 

1 Quyết 

định 

491/QĐ-TTg 16/04/2009 Về việc ban hành Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới. 

2 Thông tƣ 21/2009/TT-

BXD 

30/06/2009 Quy định việc lập, thẩm định, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch 

xây dựng nông thông mới.  

3 Thông tƣ 31/2009/TT-

BXD 

10/09/2009 BXD ban hành Tiêu chuẩn quy 

hoạch xây dựng nông thôn. 

4 Thông tƣ 32/2009/TT-

BXD 

10/09/2009 BXD ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng nông thôn, mã số QCVN 

14:2009/BXD. 

5 Thông tƣ 07/2010/TT-

BNNPTNT 

08/02/2010 Hƣớng dẫn quy hoạch phát triển 

sản xuất nông nghiệp cấp xã 

theo Bộ tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới 

6 Quyết 

định 

800/QĐ-TTg 04/06/2010 Phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu 

Quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2010-2020. 

7 Thông tƣ 09/2010/TT-

BXD 

04/08/2010 Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ 

án quy hoạch và quản lý quy 

hoạch xây dựng xó nông thôn 

mới. 

8 Thông tƣ 26/2011/TTLT-

BNNPTNT-

BKHĐT-BTC 

13/04/2011 Hƣớng dẫn một số nội dung thực 

hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg  

 

9 Quyết 

định 

1226/QĐ-TTg 22/07/2011 Phê duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Hà Nam đến năm 2020. 

10 Thông tƣ 13/2011/TTLT-

BXDBNNPTNT-

BNNPTNT-

BTN&MT 

28/10/2011 Quy định việc lập,thẩm định và 

phê duyệt quy hoạch xây dựng 

xã nông thôn mới. 

11 Thông tƣ 01/2013/TT-

BXD 

08/02/2013 Hƣớng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị. 

12 Quyết 

định 

577/QĐ-TTg 11/04/2013 Phê duyệt đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng làng nghề đến năm 

2020 và định hƣớng đến năm 

2030. 

13 Quyết 

định 

89/NQ-CP 23/07/2013 Về việc điều chỉnh địa giới hành 

chính các huyện Duy Tiên, Bình 

Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để 

http://nongthonmoi.gov.vn/24-01/072010TT-BNNPTNT.htm
http://nongthonmoi.gov.vn/24-01/072010TT-BNNPTNT.htm
http://nongthonmoi.gov.vn/24-01/072010TT-BNNPTNT.htm
http://nongthonmoi.gov.vn/24-01/072010TT-BNNPTNT.htm
http://nongthonmoi.gov.vn/75-01/132011TTLT-BXDBNNPTNT-BNNPTNT-BTNMT.htm
http://nongthonmoi.gov.vn/75-01/132011TTLT-BXDBNNPTNT-BNNPTNT-BTNMT.htm
http://nongthonmoi.gov.vn/75-01/132011TTLT-BXDBNNPTNT-BNNPTNT-BTNMT.htm
http://nongthonmoi.gov.vn/75-01/132011TTLT-BXDBNNPTNT-BNNPTNT-BTNMT.htm
http://nongthonmoi.gov.vn/75-01/132011TTLT-BXDBNNPTNT-BNNPTNT-BTNMT.htm
http://nongthonmoi.gov.vn/75-01/132011TTLT-BXDBNNPTNT-BNNPTNT-BTNMT.htm
http://nongthonmoi.gov.vn/75-01/132011TTLT-BXDBNNPTNT-BNNPTNT-BTNMT.htm
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mở rộng địa giới hành chính 

thành phố Phủ Lý. 

14 Quy 

chuẩn 

QCVN 14:2009  Quy hoạch xây dựng nông thôn 

 

Tài liệu tham khảo: 

- Các quyết định, thông tƣ liên tịch của Chính phủ có liên quan đến quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn mới; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam http://hanam.gov.vn; 

http://hanam.gov.vn/

