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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo tóm tắt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc 

giai đoạn đến năm 2030 

 

Qua nghiên cứu Báo cáo tóm tắt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng 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. 

Nhìn chung, Báo cáo tóm tắt đã đề cập khá đầy đủ, toàn diện trên tất cả các 

mặt, nêu rõ sự cần thiết và các căn cứ pháp lý để lập Quy hoạch. Đánh giá rõ hiện 

trạng, xác định cụ thể phạm vi, ranh giới Quy hoạch và động lực, tiềm năng phát 

triển. Trên cơ sở đó đã xác định định hướng phát triển không gian vùng, phân vùng 

và các tiểu vùng phát triển phù hợp với thực tiễn hiện nay và hướng phát triển 

vùng trong tương lai, phù hợp với xu thế phát triển chung. 

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật về các lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi, 

cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa 

trang tập trung v.v... cũng được Đồ án đề cập khá đầy đủ, cụ thể và rõ ràng, sát 

thực tế và phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

Tóm lại, Báo cáo tóm tắt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai 

đoạn đến năm 2030 đã được nghiên cứu đánh giá toàn diện các điều kiện tự nhiên, 

hiện trạng, xác định rõ các tiềm năng, động lực phát triển vùng. Đồng thời, xác 

định rõ không gian phát triển và định hướng phát triển không gian, phát triển hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường. 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với các nội dung Báo cáo tóm 

tắt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030. Kính 

trình kỳ họp thứ 13 (nhiệm kỳ 2016-2021) xem xét, cho ý kiến thông qua./. 
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