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Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện văn bản số 6164/UBND-XD ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về 

việc chuẩn bị tài liệu họp Quy hoạch chung xây dựng các xã sau sát nhập. UBND 

thành phố báo cáo như sau:  

Thực hiện Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Uỷ ban 

thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà 

Tĩnh. Trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh thực hiện sáp nhập xã Thạch Đồng và xã 

Thạch Môn thành xã Đồng Môn.  

Việc lập Quy hoạch đối với các xã sau sáp nhập là hết sức cần thiết, ngay 

sau khi hình thành xã mới, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn 

hướng dẫn xã thực hiện việc lập Quy hoạch. Ngày 09/01/2020 UBND xã Đồng 

Môn đã có tờ trình số 09/TTr-UBND về việc xin điều chỉnh quy hoạch NTM xã 

Đồng Môn, sau khi xem xét, lấy ý kiến các phòng chuyên môn ngày 17/2/2020 

UBND thành phố đã có chủ trương cho xã Đồng Môn điều chỉnh Quy hoạch Nông 

thôn mới tại Văn bản số 262/UBND-QLĐT. Sau khi có chủ trương, xã Đồng Môn 

đã tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng xã, lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch 

theo đúng quy định và trình UBND thành phố thẩm định, phê duyệt. Đến nay, quy 

hoạch chung xây dựng xã Đồng Môn đã được UBND thành phố phê duyệt tại 

Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 10/9/2020. 

Trong quá trình thực hiện lập Quy hoạch chung xây dựng xã gặp một số 

khó khăn như sau: 

- Quá trình triển khai lập Quy hoạch, xin ý kiến cộng đồng dân cư theo quy 

định gặp khó khăn do dịch COVID-19 dẫn đến tiến độ hoàn thành quy hoạch chậm 

so với kế hoạch. 

- Do nguồn ngân sách hạn hẹp, Quy hoạch chung xây dựng xã Đồng Môn 

được lập trên cơ sở nền bản đồ là bản đồ địa chính hai xã Thạch Đồng và Thạch 

Môn cũ do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp, không phải là bản đồ khảo sát địa hình 

cùng tỷ lệ (1/5000) như đồ án. Việc sử dụng bản đồ địa chính không phản ánh 

đúng thực trạng địa vật và công trình xây dựng trên thực tế dẫn đến khó khăn 

trong công tác lập quy hoạch và tính chính xác của đồ án không cao. 



 

- Theo văn bản hướng dẫn số 474/SXD-KTQH ngày 09/3/2020 của Sở Xây 

dựng. Các xã sau sát nhập thực hiện việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã với 

nội dung, quy cách thể hiện hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phải tuân thủ theo 

Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng về việc Hướng 

dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. Trong khi đó Đồng Môn là một xã thuộc 

thành phố Hà Tĩnh, đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Đồng Môn phải tuân thủ 

theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đã 

được phê duyệt, các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật, định hướng phát triển và cách 

thức thể hiện đồ án Quy hoạch chung của xã đều theo hướng Quy hoạch Đô thị. 

Điều này gây nên sự khó khăn, chồng chéo trong công tác lập quy hoạch. 

- Một phần xã Đồng Môn là xã Thạch Đồng cũ đã được UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch phân khu tại Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 10/6/2019; 

phần còn lại là xã Thạch Môn cũ hiện chỉ có Quy hoạch nông thôn mới được điều 

chỉnh. Việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã Đồng Môn vừa phải đảm bảo kết 

nối hai đồ án quy hoạch trên, vừa phải đảm bảo các tiêu chí của xã Nông thôn mới 

là rất khó, đặc biệt là tiêu chí về giao thông khi mà hệ thống giao thông của Đồng 

Môn là giao thông đô thị. Về vấn đề này, Sở Giao thông - Vận tải đã có văn bản 

số 2841/SGTVT-KH1 ngày 18/8/2020 về việc triển khai thực hiện Tiêu chí số 2 

trong xây dựng NTM, NTM nâng cao tại các xã mới hình thành sau khi sáp nhập 

xã. Trong đó mục 4 nêu rõ: Đối với việc triển khai thực hiện và đánh giá, thẩm 

định Tiêu chí số 2 tại xã Đồng Môn thành phố Hà Tĩnh (xã sáp nhập từ xã Thạch 

Đồng và Thạch Môn đã đạt chuẩn NTM): theo ý kiến Sở GTVT, việc lập quy hoạch 

xây dựng NTM và NTM nâng cao (trong đó có quy hoạch giao thông) đối với xã 

Đồng Môn sẽ không phù hợp thực tế và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố (trong tương lai gần sẽ phát triển lên phường); nếu vẫn thẩm định theo tiêu 

chí số 2 trong xây dựng NTM thì Sở GTVT không có căn cứ để đánh giá (quy định 

về quy mô đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm, cây xanh, rãnh thoát nước, biển 

báo hiệu…). 

- Sau khi sát nhập 2 xã. Việc định hướng sử dụng đất công trình hành chính 

của xã cũ gặp nhiều khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. 

Để tháo gỡ các khó khăn trên cũng như đáp ứng được nhu cầu phát triển 

của xã, UND thành phố Hà Tĩnh kiến nghị sớm triển khai lập Đồ án Quy hoạch 

phân khu xây dựng xã Đồng Môn. Đây sẽ là căn cứ để thực hiện tốt công tác quy 

hoạch, quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn xã, đồng thời là cơ 

sở để để từng bước xây dựng xã theo hướng đô thị văn minh. 



 

Để cuộc họp báo cáo quy hoạch chung xây dựng các xã sau sáp nhập diễn 

ra thành công, UBND thành phố đề xuất xã Đồng Môn báo cáo phương án Quy 

hoạch tại hội nghị. 

Như nội dung đã nêu trên, UBND thành phố kính đề nghị Sở Xây dựng, 

xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP; 

- Văn phòng HĐND-UBND; 

- xã Đồng Môn; 

- Lưu: VT, QLĐT1. 
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