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Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Thị xã 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 

2725/UBND-NN&TNMT ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Căn cứ các văn bản của Bộ Xây dựng: Văn bản số 3094/BXD-QHKT ngày 

09/8/2022 về việc thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 2037/BXD-QHKT ngày 

27/6/2022 về việc hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai 

đoạn 2021-2025.  

Căn cứ các quyết định số 43/2022/QĐ-UBND và Quyết định số 

44/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã, huyện nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 -2025. 

Căn cứ ý kiến tham gia của các đơn vị đối với dự thảo văn bản hướng dẫn : 

UBND huyện Lý Nhân (văn bản số 1383/UBND-KT ngày 18/11/2022), UBND 

huyện Kim Bảng (văn bản số 1531/UBND-KTHT ngày 17/11/2022), UBND huyện 

Bình Lục (văn bản số 1296/UBND-KTHT ngày 08/11/2022), UBND thị xã Duy 

Tiên (văn bản số 1171/UBND-QLĐT ngày 02/11/2022). 

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện 

một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau :  

 

I. Tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: 

1. Tiêu chí số 01 về Quy hoạch 

- Nội dung 01: Rà soát lập quy hoạch chung xây dựng xã: 

 Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch thực hiện theo 

các quy định tại Điều 30 Luật Xây dựng năm 2014; Mục 3 Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 

về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-72-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lap-tham-dinh-phe-duyet-va-quan-ly-quy-hoach-do-thi-422685.aspx
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phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 

07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 

số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng; Các điều 31, 32, 33, 34, 35, 36 Thông tư số 04/2022/TT-

BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ 

và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng 

huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông 

thôn. Các chỉ tiêu trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo tuân 

thủ Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và quy 

hoạch xây dựng vùng huyện đối với xã thuộc huyện, quy hoạch chung đô thị đối 

với xã thuộc thị xã, thành phố. 

- Nội dung 02:  Quy hoạch chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất 

trên địa bàn: Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn gồm/hoặc 

các chức năng: sản xuất công nghiệp (chủ yếu là chế tạo nông cụ, công nghiệp 

chế biến gắn với các vùng sản xuất chuyên canh); thương mại (chuyên doanh bán 

buôn nông sản và vật tư nông nghiệp, chế biến bảo quản, kho bãi); về dịch vụ sản 

xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực (khuyến nông, bảo vệ thực vật, 

thú y, quản lý chất lượng, chuyển đổi số), dịch vụ thị trường (phân tích, dự báo thị 

trường; thông tin thị trường, xúc tiến thương mại; quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm, quản lý chất lượng; bảo hiểm rủi ro, phòng chống thiên tai; bảo vệ môi 

trường). Ưu tiên hỗ trợ nhóm sản phẩm đặc sản địa phương được xác định tại 

Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. 

Quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn trong 

đồ án quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo các nguyên tắc: Về vị trí là khu 

vực đầu mối giao thông chính của xã nhằm kết nối, vận chuyển hàng hóa an toàn, 

thuận lợi, đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường cho khu dân cư theo 

quy định, về quy mô phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở nhu 

cầu phát triển kinh tế thực tiễn của từng địa phương, phù hợp với quy hoạch 

chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, khu chức năng dịch vụ hỗ 

trợ phát triển kinh tế nông thôn có thể được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân 

tán, lồng ghép trong các chức năng khác (cụm công nghiệp, khu dịch vụ - thương 

mại - du lịch, trung tâm hành chính xã...) được xác định trong đồ án quy hoạch 

chung xây dựng xã. 

Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết 

khu chức năng, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết khu chức năng 

thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật Xây dựng năm 2014. Khoản 9 Điều 28 

Luật số 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-02-2017-tt-bxd-huong-dan-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-342056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-02-2017-tt-bxd-huong-dan-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-342056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-255-qd-ttg-2021-ke-hoach-co-cau-lai-nganh-nong-nghiep-giai-doan-2021-2025-465941.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
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một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Các điều 31, 32, 33, 34, 35, 36 Thông tư 

số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 

về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy 

hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức 

năng và quy hoạch nông thôn (Quy mô, tính chất khu chức năng dịch vụ hỗ trợ 

sản xuất phải phù hợp quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây 

dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ quy định tại mục 2.5 Quy 

chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD). 

2. Tiêu chí số 09 về nhà ở dân cư 

a) Nhà ở là công trình xây dựng trên thửa đất có chức năng ở và được dùng 

để ở, bao gồm 03 bộ phận: nền - móng, khung - tường, mái. 

- Vật liệu bền chắc gồm bê tông cốt thép, gạch/ đá, sắt thép, gỗ bền chắc. 

Ngoài những vật liệu nêu trên, đối với phần mái thì ngói, tôn lợp giả ngói, tôn 

lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn (thép, gỗ bền chắc) 

liên kết chặt với tường xây, cột bê tông cốt thép thì mái trong trường hợp này 

được coi là vật liệu bền chắc. 

- Nhà ở đơn sơ là loại nhà có cả 3 thành phần cấu thành chủ yếu không 

được xếp vào loại bền chắc hoặc xây dựng bằng các vật liệu tạm thời có tuổi thọ 

ngắn, dễ cháy, không đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), thiếu 

diện tích ở, bếp, nhà tiêu hợp vệ sinh, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 

- Nhà ở thiếu kiên cố là nhà ở có 01 trong tổng số 03 bộ phận cấu thành chủ 

yếu (gồm: móng, khung - tường, mái) được xếp vào loại bền chắc hoặc 02 trong 

tổng số 03 bộ phận không đảm bảo “3 cứng” theo điểm b của Mục này. 

b) Nhà ở nông thôn đạt chuẩn phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Nhà ở nông thôn phải đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái 

cứng). Các bộ phận nền, khung, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật 

liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ 

thể: 

+ “Nền cứng” là nền, móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm 

tăng độ cứng của nền như: vừa xi măng - cát, bê tông cốt thép, gạch, đá. 

+ “Khung cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường kể cả móng đỡ. 

Khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; 

tường xây gạch/đá hoặc làm từ gỗ bền chắc. 

+ “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ 

thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền 

chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói hoặc lợp bằng các loại tấm lợp có 

chất lượng tốt đã nêu tại điểm a của Mục này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-02-2017-tt-bxd-huong-dan-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-342056.aspx
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- Diện tích ở tối thiểu đạt từ 14m2/người trở lên. Diện tích tối thiểu một căn 

nhà từ 30m2 trở lên. Đối với hộ đơn thân, diện tích tối thiểu một căn nhà từ 18m2 

trở lên. 

- Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên; Đối với nhà ở đã, 

đang thực hiện hỗ trợ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì niên hạn 

sử dụng lấy theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ nhà ở đó. 

- Các công trình phụ trợ (bếp, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi...) phải được 

bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt, thu gom các loại chất thải (nước 

thải và chất thải rắn); Kiến trúc, mẫu nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, lối 

sống của từng dân tộc, vùng miền. 

c) Nhà ở dân cư phải đảm bảo 

- Không có nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. 

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố: ≥ 97%. 

Theo văn bản số 134/BXD-QLN ngày 15/12/2015 của Bộ Xây dựng, Nhà 

kiên cố là nhà có 3 kết cấu chính (nêu ở mục b) đều được làm bằng vật liệu bền 

chắc, nhà bán kiên cố là nhà có hai trong ba kết cấu chính được làm bằng vật liệu 

bền chắc. 

3.  Chỉ tiêu “17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo 

quy hoạch” thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm 

- Quy định về xây dựng, quản lý và sử nghĩa trang, cơ sở hỏa táng đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 

18/12/2017 trong đó đã quy định về quy hoạch và quản lý quy hoạch nghĩa trang 

và cơ sở hỏa táng. 

- Quy hoạch nghĩa trang và cơ sở hỏa táng: các yêu cầu về quy hoạch nghĩa 

trang, cơ sở hỏa táng thực hiện theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng kèm theo Thông tư 01/2021/TT-

BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- Đối với chỉ tiêu sử dụng đất trong nghĩa trang và cơ sở hỏa táng: thực 

hiện theo Quy chuẩn QCVN 07-10:2016/BXD Quy chuẩn các công trình hạ tầng 

kỹ thuật - Công trình nghĩa trang kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 

01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- Về tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng được tính như sau: 

Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng = 
Số người chết hỏa táng x 100% 

 Số người chết trong năm 

- Cụ thể về tỷ lệ hỏa táng theo từng năm như sau:  

+ Năm 2022: ≥17%. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-23-2016-nd-cp-xay-dung-quan-ly-su-dung-nghia-trang-co-so-hoa-tang-308102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-01-2021-tt-bxd-qcvn-01-2021-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung-474747.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-01-2021-tt-bxd-qcvn-01-2021-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung-474747.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-01-2016-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-304552.aspx
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+ Năm 2023: ≥18%. 

+ Năm 2024: ≥19%. 

+ Năm 2024: ≥20%. 

II. Tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025: 

1. Tiêu chí số 1 về quy hoạch: 

a) Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xã theo quy định pháp luật về quy 

hoạch: 

UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện việc rà soát quy 

hoạch chung xây dựng xã theo Điều 15 Luật Xây dựng năm 2014. Điều kiện, 

nguyên tắc, trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã cần đảm 

bảo theo quy định tại Mục 6 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 10 Điều 28 Luật 

số 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. 

Các chỉ tiêu trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo tuân 

thủ Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD 

b) Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý 

xây dựng theo quy hoạch 

Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây 

dựng theo quy hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định tại Mục 7 và Mục 8 Luật 

Xây dựng năm 2014; Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019 và Nghị định 

số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Kiến trúc. 

c) Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cư mới (viết tắt là quy hoạch chi tiết) phù hợp với tình hình kinh 

tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch 

cấp trên. 

Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết, 

quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết được quy định tại Điều 31 Luật 

Xây dựng năm 2014; Mục 3 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 

2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Điều 36 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

2. Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư: Thực hiện theo Mục 2 phần I. 

3. Chỉ tiêu “17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo 

quy hoạch” thuộc Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm: Thực 

hiện theo Mục 3 phần I. 

III. Tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 về quy 

hoạch:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-85-2020-nd-cp-huong-dan-luat-kien-truc-447676.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-02-2017-tt-bxd-huong-dan-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-342056.aspx
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1. Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt còn thời hạn 

hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có khu chức năng dịch 

vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. 

- Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch xây 

dựng vùng huyện, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện 

thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 28 Luật số 35 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy 

hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức 

năng và quy hoạch nông thôn. 

Lưu ý: Các chỉ tiêu trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện phải đảm 

bảo tuân thủ Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và 

phù hợp Quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bố trí quỹ nhà ở vị 

trí phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở cho người lao động trong các cụm 

công nghiệp (theo Khoản 3, Điều 17 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp). 

- Điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

vùng huyện thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương I Luật Xây dựng năm 

2014 và Khoản 10 Điều 28 Luật số 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch. 

2. Có công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết 

yếu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê 

duyệt 

- Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: công trình giao thông, thông 

tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử 

lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác (theo Điều 3 Luật Xây 

dựng năm 2014). 

- Hệ thống công trình hạ tầng xã hội gồm công trình y tế, văn hóa, giáo 

dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên và công trình 

khác (theo Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014). 

IV. Tiêu  chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 về 

quy hoạch 

1. Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản 

xuất trên địa bàn (viết tắt là quy hoạch chi tiết khu chức năng) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-72-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lap-tham-dinh-phe-duyet-va-quan-ly-quy-hoach-do-thi-422685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-02-2017-tt-bxd-huong-dan-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-342056.aspx
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- Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết 

khu chức năng, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết khu chức năng 

thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật Xây dựng năm 2014. Khoản 9 Điều 28 

Luật số 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 

24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ 

án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy 

hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

Lưu ý: Quy mô, tính chất khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất phải phù 

hợp quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân 

thủ quy định tại mục 2.5 Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 

01:2021/BXD. 

- Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện gồm/hoặc các chức 

năng: sản xuất công nghiệp (chủ yếu là chế tạo nông cụ, công nghiệp chế biến 

gắn với các vùng sản xuất chuyên canh); về thương mại (chuyên doanh bán buôn 

nông sản và vật tư nông nghiệp, chế biến bảo quản, kho bãi); về dịch vụ sản xuất 

nông nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú 

y, quản lý chất lượng, chuyển đổi số), dịch vụ thị trường (phân tích, dự báo thị 

trường; thông tin thị trường, xúc tiến thương mại; quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm, quản lý chất lượng; bảo hiểm rủi ro, phòng chống thiên tai; bảo vệ môi 

trường); nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; khai thác 

du lịch, thương mại kết hợp sản xuất nông nghiệp. Ưu tiên hỗ trợ nhóm sản phẩm 

chủ lực cấp tỉnh được xác định tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2021-2025. 

2.  Công trình hạ tầng kỹ thuật, hoặc hạ tầng xã hội được đầu tư xây 

dựng đạt mức yêu cầu theo quy họach xây dựng vùng huyện đã được phê 

duyệt: Thực hiện theo Mục 2 phần III. 

 Sở Xây dựng trân trọng kính gửi./.  

Nơi nhận:              

- Như trên kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở 

NN&PTNT (để p/h); 

- Lưu VT, QHKT, PTĐT. 
D:\So XD\VB đi\Nam 2022/58. 

 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đỗ Quang Nha 
 

 
 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-02-2017-tt-bxd-huong-dan-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-342056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-255-qd-ttg-2021-ke-hoach-co-cau-lai-nganh-nong-nghiep-giai-doan-2021-2025-465941.aspx
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