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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:               /BC-SXD Hà Nam, ngày          tháng    12  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình phát triển đô thị năm 2019 của tỉnh Hà Nam 

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng 

 

Thực hiện Văn bản số 158/BXD-PTĐT ngày 13/12/2019 của Bộ Xây 

dựng về việc báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2019;.  
 

Sở Xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng với những nội dung chủ yếu sau: 
 

1. Tình hình phát triển đô thị. 

Trong năm 2019, công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể như sau: 

a) Công tác quy hoạch: 

- Hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt đồ án Quy hoạch 

xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050; Quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Bình Lục đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050. 

- Hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung 

đô thị huyện lỵ Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm. 

b) Công tác phân loại đô thị: 

- Hoàn thành công tác nâng loại đô thị cho đô thị Duy Tiên lên đô thị 

loại IV và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết 

thành lập thị xã Duy Tiên là đô thị loại V trực thuộc tỉnh Hà Nam. 

- Hoàn thành công tác nâng loại đô thị cho thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm 

lên đô thị loại V và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 

Nghị quyết thành lập thị trấn Tân Thanh là đô thị loại V. 

- Thành phố Phủ Lý đã được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh 

Hà Nam. 

c) Tình hình lập Chương trình phát triển đô thị từng đô thị: 

Hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình duyệt Chương trình phát triển 

đô thị Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân đến năm 2030 tại Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh. 
 

2. Tình hình phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu: 

- Trong quá trình lập, thẩm định các đồ án quy hoạch, đặc biệt là quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục; 

quy hoạch chung đô thị Duy Tiên, quy hoạch chung đô thị Phủ Lý đã yêu cầu 

và thực hiện việc xem xét kỹ đến việc ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển 
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dâng. Do vậy, việc xác định cốt nền xây dựng, hệ thống thoát nước mặt, hệ 

thống thủy lợi đều đã được tính toán, đảm bảo đáp ứng yêu cầu. 

- Nhằm đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu, các dự án lớn 

trên địa bàn đang chuẩn bị thực hiện như: Dự án nạo vét sông Đáy đoạn qua 

đị bàn tỉnh Hà Nam; dự án cải tạo môi trường lưu vực sông Nhuệ Đáy; các dự 

án thủy lợi, đê điều,... 
 

3. Tình hình thực hiện đô thị tăng trưởng xanh: 

Trên cơ sở Kế hoạch số 3436/KH-UBND ngày 20/11/2018 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam đến năm 2030. Hiện nay, các Sở ngành, địa phương đang tích cực lồng 

ghép với các dự án chương trình để thực các mục tiêu trong kế hoạch, cụ thể: 

- Sở Xây dựng đã đề xuất lập quy hoạch phân khu dọc 2 bên bờ sông 

Châu (đoạn từ Âu Phủ Lý đến Âu Tắc Giang), làm cơ sở để thực hiện dự án 

cải tạo sông Châu, khơi thông dòng chảy tạo hành lang xanh và tuyến du lịch 

dọc sông Châu. 

- Dự án cải tạo kênh Chính Tây thành kênh tiêu, tạo hành lang xanh và 

phục vụ thoát nước đô thị, chống ngập úng cho thành phố Phủ Lý: Hiện nay, 

dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng. 

-  Dự án Nhà máy nước Đạo Lý: Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét chủ 

trương đầu tư. 

- Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh hiện đang triển khai các dự án về chiếu 

sáng đô thị, cải tạo chỉnh trang cảnh quan tuyến phố, hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, khu công viên cây xanh, hồ nước,.... 
 

3. Một số thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân: 

a) Thuận lợi: 

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, số 1211/2016/UBTVQH13 

ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị được ban 

hành làm cơ sở thuận lợi, phù hợp với thực tiễn để triển khai lập các đề án 

phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác xã hội hóa trong đầu tư phát triển đô thị được chú trọng đã tạo 

ra nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị như các dự án đầu tư 

theo hình thức PPP. 

- Một số nhà đầu tư lớn chiến lược đã quan tâm đến đầu tư tại tỉnh Hà 

Nam đã góp phần tích cực trong lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 

(như: Tập đoàn T&T, FLC, Lã Vọng, ….). 

b) Khó khăn: 

- Việc thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ba Sao gặp khó 

khăn, vướng mắc về thẩm quyền lập, phê duyệt đồ án (do trong khu vực chịu 

tác động bởi quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Tam Chúc theo quyết 

định 526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

- Việc nâng loại đô thị theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia và 

Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đối với 2 đô thị loại V là Vĩnh Trụ và 

Bình Mỹ không đảm bảo tiêu chí về diện tích và dân số đô thị theo Nghị 
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quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn đối với các đơn 

vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

- Việc công nhận thị trấn đối với khu vực đô thị đã được công nhận là đô 

thị loại V gặp khó khăn, do thiếu chỉ tiêu về quy mô diện tích theo Nghị quyết 

1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14. 

- Việc thực hiện phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu và đô thị 

tăng trưởng xanh, đô thị thông minh gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Cụ thể thành phố Phủ Lý được chọn là đô thị thí điểm để thực hiện đô thị tăng 

trưởng xanh, tuy nhiên quá trình triển khai còn gặp khó khăn về nguồn vốn để 

thực hiện, cán bộ phụ trách lĩnh vực liên quan chưa được tham gia đào tạo, 

bồi dưỡng về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng và đô thị thông minh,…  

- Hoạt động xây dựng và phát triển đô thị tại một số địa phương đang 

diễn ra nhanh và mạnh cả ở đô thị và nông thôn, tuy nhiên, số lượng quy 

hoạch chi tiết các khu nhà ở, khu đô thị tuy nhiều nhưng việc quản lý đầu tư 

xây dựng, xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, thông tin đất đai, nhà 

ở chưa được chú trọng.  

- Tại các đô thị chưa được đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

tập trung, việc triển khai các dự án khu đô thị, khu nhà ở gặp khó khăn trong 

việc quy hoạch hệ thống thoát nước thải phù hợp với Quy hoạch chung đã 

được duyệt và với hiện trạng tiêu thoát nước khu vực. Các nhà đầu tư chưa 

quan tâm đúng mức tới việc xử lý nước thải sinh hoạt, hiện có rất ít trạm xử lý 

cục bộ trong khu đô thị, khu nhà ở được đầu tư xây dựng. 

- Tiến độ đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở đều chậm (do vướng 

mắc trong cơ chế chính sách về đất đai và đầu tư). Công tác giải phóng mặt 

bằng ở hầu hết các dự án đều gặp khó khăn, vướng mắc, dẫn đến kéo dài thời 

gian thực hiện dự án, phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án và phát 

sinh chi phí đầu tư. 

- Công tác cắm mốc giới ngoài thực địa chưa được thực hiện, làm cho 

công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai còn nhiều bất cập, dẫn đến tình 

trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép làm ảnh hưởng trực 

tiếp đến tiến độ, quy mô và chất lượng khi triển khai thực hiện dự án. 

- Hệ thống hạ tầng khung của đô thị (giao thông, cấp thoát nước, cấp 

điện...) nhất là các trục đường giao thông chính chưa được đầu tư đồng bộ; 

các dự án đô thị đều có quy mô diện tích nhỏ, hầu hết có qui mô dưới 10ha và 

nằm rải rác tại các khu vực khác nhau; việc thực hiện các quy hoạch chi tiết 

trong tình trạng thiếu quy hoạch phân khu dẫn đến tình trạng thiếu hoặc bố trí 

các hạ tầng xã hội và tiện ích đô thị có khu vực chưa đảm bảo bán kính phục 

vụ, không đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật vào hệ thống hạ tầng khung đô thị. 

- Các huyện, thành phố tuy đã chú trọng đến công tác cấp phép xây dựng 

nhà ở riêng lẻ tại địa phương, tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu, số 

lượng cấp phép còn ít so với thực tế xây dựng. Việc quản lý xây dựng sau 

phép chưa được chú trọng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn còn diễn ra. 
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- Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện thành phố vẫn 

chưa đạt kết quả theo yêu cầu, vẫn để xảy ra tỉnh trạng xây dựng không phép, 

sai phép, sai quy hoạch. 
 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

a) Các cơ chế chính sách để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế 
tại địa phương: 

- Bổ sung các quy định cụ thể về đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông 

minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; các quy định về việc áp dụng các thông 

số tính toán trong quy hoạch hệ thống hạ tầng đặc biệt là hệ thống thoát nước 

trong điều kiện biến đổi khí hậu để làm cơ sở pháp lý cho việc áp dụng thực 

hiện tại địa phương. 

- Đề nghị Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội ban hành 

Luật quản lý phát triển đô thị làm cơ sở để thống nhất cho việc quản lý đầu tư, 

hình thành các dự án phát triển đô thị. 

- Điều chỉnh Quyết định số 1659/QĐ-TTg để phù hợp với các quy định 

hiện hành, thực tế phát triển đô thị và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội liên quan đến việc thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới 

đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết TW6. Trong đó, đối với tỉnh 

Hà Nam bổ sung đô thị Kim Bảng là đô thị loại IV vào hệ thống đô thị quốc gia. 

- Đề nghị Bộ Xây dựng có kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác lập quy 

hoạch chung Khu du lịch quốc gia Tam Chúc làm cơ sở để UBND tỉnh Hà 

Nam triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong khu vực. 

b) Kế hoạch trong năm 2020: 

- Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chung: 

+ Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Hậu, huyện Lý Nhân. 

+ Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Kiện Khê, huyện Lý Nhân. 

+ Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

- Kế hoạch lập đề án nâng loại đô thị: Lập đề án đề nghị xã Hòa Hậu đạt 

tiêu chuẩn đô thị loại V. 
 

Sở Xây dựng Hà Nam trân trọng báo cáo Bộ Xây dựng./.  
(Kèm theo các phụ lục) 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c);  
- Lãnh đạo Sở(để p/h);  
- Lưu: VT, QHKT.  
P.Đ/D/QHKT/2019/CVĐ-152  
  

 Nguyễn Thị Phúc Thảo 
 


