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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo tóm tắt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, 

huyện Đại Lộc đến năm 2030 

 

Qua nghiên cứu nội dung Báo cáo tóm tắt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đến năm 2030 do UBND huyện trình kỳ 

họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nội dung Báo 

cáo tóm tắt. 

Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa đã được lập và phê duyệt từ năm 

2010. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Đồ án đã phát sinh một số vấn đề về 

quy mô dân số, tính chất đô thị và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, giao thông và công 

trình công cộng trọng điểm v.v... cần phải được nghiên cứu rà soát, đánh giá, điều 

chỉnh lại cho phù hợp với thực tiễn và với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.  

Nhìn chung, Báo cáo tóm tắt Đồ án đã nêu khá đầy đủ, toàn diện trên tất cả 

các mặt, từ sự cần thiết phải điều chỉnh Quy hoạch, các căn cứ pháp lý, phạm vi 

ranh giới điều chỉnh, tính chất chức năng và quy mô điều chỉnh, các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật chủ yếu. Đặc biệt là những định hướng phát triển đô thị và định hướng 

phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với quy hoạch sử dụng đất v.v... đã được 

rà soát, đánh giá cụ thể và đã nghiên cứu đề xuất bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch 

khá hợp lý. 

Về định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2030 và định hướng 

phát triển hạ tầng kỹ thuật cũng được Đồ án đề cập khá cụ thể, rõ ràng. Ban Kinh 

tế - Xã hội đề nghị cần lưu ý một số nội dung sau: 

- Trên cơ sở Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa năm 2010 đã được 

phê duyệt cần kế thừa và phát triển, khai thác những ưu điểm, khắc phục những 

hạn chế, bất cập, xây dựng ý tưởng cấu trúc hình thái không gian chính của đô thị 

và hướng phát triển đô thị Ái Nghĩa trong tương lai phù hợp với yêu cầu và xu thế 

phát triển mới. 

- Tập trung nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị nhằm khai thác tốt 

các tiềm năng lợi thế để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, dịch 

vụ phát triển phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân. 

- Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, từng bước hoàn thiện khu đô thị hiện 

hữu và hình thành các khu đô thị mới kết nối với nhau qua hệ thống giao thông đối 

nội hoàn chỉnh. Đồng thời kết nối giao thông đối nội với các tuyến giao thông đối 

ngoại để phát triển. Kết nối không gian đô thị giữa khu đô thị hiện hữu với các khu 

đô thị mới thành chuỗi đô thị để vừa phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Ái Nghĩa, 

vừa thúc đẩy các vùng lân cận cùng phát triển. 
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- Đi cùng với việc phát triển đô thị thì vấn đề nước thải, chất thải rắn và vấn 

đề môi trường cũng được đặt ra cần phải được quan tâm chú ý hết sức bằng các 

Chương trình, Đề án, biện pháp và giải pháp giải quyết triệt để nhằm kiểm soát 

được ô nhiễm, đảm bảo môi trường đô thị xanh – sạch – đẹp, xây dựng đô thị văn 

minh. 

- Vấn đề nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị cũng cần được cân đối tính 

toán cụ thể, có tính khả thi, đảm bảo Đồ án được thực hiện hiệu quả, bởi đây là bài 

toán khó. Ngoài nguồn vốn ngân sách cần huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 

và tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của cấp trên để thực hiện Đồ án. 

- Trong quá trình thực hiện Đồ án cần xác định chương trình ưu tiên theo thứ 

tự ưu tiên trong đầu tư một số công trình trọng điểm để thúc đẩy sự phát triển 

chung của đô thị và các vùng lân cận. 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa được thiết lập nhằm rà 

soát điều chỉnh những hạn chế, tồn tại của Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Ái 

Nghĩa đã phê duyệt năm 2010 cho phù hợp với thực tiễn tình hình chung, đảm bảo 

sự phát triển lâu dài, tận dụng tối đa lợi thế và cơ hội trong quan hệ kinh tế vùng 

giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, cấp bách. Việc điều chỉnh Quy hoạch chung còn 

là bước chuẩn bị đầu tư mang tính kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn có ý 

nghĩa quan trọng đối với sự hình thành và phát triển đô thị Ái Nghĩa trong tương 

lai. Đồng thời, điều chỉnh Quy hoạch cũng nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lý cho 

việc chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng đáp ứng nhu cầu sử 

dụng đất theo kế hoạch ngắn và dài hạn, từng bước tạo lập cơ sở vật chất đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị trong tương lai. 

Việc thống nhất điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa là hết sức 

quan trọng và cần thiết để triển khai các bước tiếp theo như: Quy hoạch chi tiết, 

triển khai các dự án đầu tư v.v... nhằm sớm đưa định hướng phát triển đô thị Ái 

Nghĩa theo Đồ án thành hiện thực. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Báo 

cáo tóm tắt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa đến năm 2030. 

Kính trình kỳ họp thứ 13 (nhiệm kỳ 2016-2021) xem xét, thống nhất./. 
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