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PHẦN 1: CÁC CĂN CỨ, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, YÊU 
CẦU LẬP QUY HOẠCH 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 15 tháng 6 năm 2018. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 20 tháng 11 năm 2018. 

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến 
quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018. 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ về triển 
khai thi hành Luật Quy hoạch. 

- Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về Giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Thông tư số 08/2018/BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về định mức cho hoạt động quy hoạch. 

- Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính 
quy định về giá trong hoạt động quy hoạch. 

2. Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước  

Rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước là nhiệm vụ rất cần thiết 
trước khi tỉnh xây dựng Nhiệm vụ lập quy hoạch, lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ mới. 
Phần này tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch tổng 
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thể phát triển KT-XH tỉnh Bình Dương đến 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 20251 
(gọi tắt là QHT-2014, trước đó là Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bình 
Dương đến năm 20202), Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 20303 (gọi tắt là QHXD-2012), Điều chỉnh quy hoạch 
phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 20254, 
Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến 
năm 2020 và bổ sung quy hoạch đến năm 20255; đánh giá tình hình thực hiện Đề án 
thành phố thông minh Bình Dương6 và các quy hoạch vùng có tỉnh Bình Dương thời 
kỳ 2011-2020 sau: Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng KTTĐ phía Nam đến 
năm 2020, định hướng đến năm 20307; Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành 
phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20508 (gọi tắt là QHV TPHCM, 
trước đó là Quy hoạch xây dựng Vùng TP HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
20509). Cụ thể như sau: 

(1). Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong QHT-2014: 

Kinh tế của tỉnh thời kỳ 2011-2020 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, 
ước đạt khoảng 8,5%/năm10, trong đó giai đoạn 2011-2015 tăng 8,2%/năm11, giai 
đoạn 2016-2020 ước đạt 8,7%/năm12. GRDP/người năm 2015 là 4.660 USD/người, 
đến năm 2020 ước đạt 7.665 USD/người, cao gấp 2,6 lần so với cả nước13. Nhìn 
chung, trong thời kỳ 2011-2020, kinh tế của tỉnh, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và đạt 
vượt mục tiêu QHT-2014 đề ra14, đặc biệt là chỉ tiêu về GRDP/người. Bên cạnh đó, 
cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; công nghiệp phát triển khá và tiếp 

 
1 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 11/6/2014. 
2 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 05/6/2007. 
3 UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 26/6/2012. 
4 UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3281/QĐ-TTg ngày 18/12/2013. 
5 UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2018. 
6 UBND tỉnh đã phê duyệt đề án thành phố thông minh Bình Dương tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 
21/11/2016. 
7 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014. 
8 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22/12/2017.  
9 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008. 
10 Trong cùng thời kỳ 10 năm, tăng trưởng kinh tế của cả nước ước đạt 6,35%/năm. 
11 Trong đó: khu vực Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,2%, khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 9,1%, khu vực Dịch 
vụ tăng 10,3%, Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP tăng 1,5%.  
12 Trong đó: khu vực Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,7%, khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 9,0%, khu vực Dịch 
vụ tăng 10,2%, Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP tăng 4,7%.  
13 Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP bình quân đầu người cả nước đến năm 2020 ước đạt 3.000 
USD/người. 
14 Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh thời kỳ 2016-2020 QHT-2014 đề ra: tăng trưởng kinh tế chung là 8,3%, trong 
đó: khu vực Nông - Lâm - Thủy sản tăng 2,5%, khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 8,5%, khu vực Dịch vụ tăng 
10,2%, Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP tăng 4,8% (tốc độ tăng trưởng được quy đổi từ GDP theo giá so sánh 1994 
sang GRDP theo giá so sánh 2010). Mục tiêu về GRDP/người năm 2020 là 6.170 USD/người.   
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tục là ngành chủ lực của nền kinh tế; dịch vụ đóng vai trò ngày càng quan trọng 
trong phát triển kinh tế; nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp 
đô thị, nông nghiệp áp dụng kỹ thuật cao; đô thị phát triển nhanh gắn với Đề án thành 
phố thông minh được triển khai tích cực. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm 
đầu tư và có bước phát triển; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và cơ bản được 
bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững ổn định15. 

Tuy kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhưng kết quả đạt được chưa thực sự ổn định 
và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng tỷ trọng ngành dịch vụ 
vẫn còn khá thấp so với mục tiêu QHT-2014 đề ra16, tỷ trọng khu vực công nghiệp 
chưa giảm nhanh như mong muốn17. Nhiều công trình, dự án ưu tiên đầu tư được 
xác định trong QHT-2014 chậm triển khai thực hiện18. 

2. Thực hiện quy hoạch trong lĩnh vực công nghiệp:  

Trong thời kỳ 2011-2020, công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao và giữ 
vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế. 
Ngành công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, sức 
cạnh tranh và tạo động lực để phát triển đô thị, dịch vụ; phát triển công nghiệp chế 
tạo, công nghiệp hỗ trợ gắn với tái cơ cấu nội bộ ngành, bảo vệ môi trường phù hợp 
với định hướng phát triển QHT-2014 đề ra. Các khu công nghiệp tiếp tục được quy 
hoạch, đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng, 
đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và mục tiêu tăng thu hút đầu tư vào các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp tập trung19. Tuy nhiên, so với mục tiêu của QHT-2014 đề 
ra, tỉnh chưa đạt về số lượng và quy mô diện tích KCN20. 

Tuy đạt được kết quả khả quan, song ngành công nghiệp của tỉnh vẫn còn một 
số hạn chế, cụ thể: ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, công nghiệp có hàm 

 
15 Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 1,62%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 0,99%, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn tiếp 
cận đa chiều của Trung ương; đã đầu tư được 85 dự án nhà ở xã hội, 200 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho 
công nhân; giai đoạn 2016-2018 giải quyết việc làm cho 47.000 lao động/năm… (Báo cáo số 265-BC/TU ngày 
26/10/2018 của Tỉnh Ủy Bình Dương). 
16 Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP năm 2020 ước đạt 26%, trong khi mục tiêu QHT-2014 đề ra là 47,5%. 
17 Tỷ trọng khu vực Công nghiệp - Xây dựng trong GRDP năm 2020 ước đạt 63%, trong khi mục tiêu QHT-2014 đề 
ra là giảm còn 50,5%. 
18 Gồm các dự án: đường cao tốc Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đường trên cao QL 13 kết nối vào 
đường vành đai Bình Lợi – Tân Sơn Nhất, tuyến Metro từ Thành phố Mới Bình Dương đi Suối Tiên đấu nối vào tuyến 
metro Suối Tiên Thành phố Hồ Chí Minh… 
19 Hiện nay, toàn tỉnh đã đang triển khai 29 khu công nghiệp với diện tích 12.743 ha và 12 cụm công nghiệp với tổng 
diện tích 794 ha, trong đó có 26 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ cho thuê đạt 73,8%, 10 cụm công nghiệp 
đang hoạt động với tỷ lệ cho thuê đạt 67%. 
20 QHT-2014 đề ra mục tiêu phát triển công nghiệp: đến năm 2020, toàn tỉnh có 35 KCN, tổng diện tích 13.764,8 ha. 
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lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, sử dụng ít lao động và giảm thiểu ảnh hưởng 
đến môi trường phát triển và chuyển biến còn chậm, chưa định hình được khu công 
nghiệp công nghệ cao và chưa đạt được mục tiêu QHT-2014 đề ra21; những ngành 
công nghiệp sử dụng nhiều lao động vẫn còn chiếm tỷ trọng cao. Việc đầu tư mở 
rộng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp có khó khăn, vướng mắc. Việc thực 
hiện chủ trương “Phát triển công nghiệp ở phía Nam theo hướng tăng sản phẩm 
công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, sử dụng ít lao động và 
giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, dịch 
vụ và khuyến khích phát triển công nghiệp ở phía Bắc” kết quả còn chậm, chưa rõ 
nét, chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích để doanh nghiệp quan tâm, cùng với 
Nhà nước triển khai thực hiện. 

3. Thực hiện quy hoạch trong lĩnh vực dịch vụ:  

Dịch vụ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất là 
trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển 
dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị22. Tỷ trọng ngành 
dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tiếp tục gia tăng23, kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng 
trưởng khá24, tuy nhiên, dưới tác động tiêu cực của bối cảnh kinh tế thế giới những 
năm gần đây nên giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh không đạt được mục tiêu QHT-
2014 đề ra25. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu có chuyển dịch theo chiều hướng tăng tỷ 
trọng hàng công nghiệp chế biến, hỗ trợ, thay thế hàng nhập khẩu. Thương mại nội 
địa thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế phát triển với các loại hình phân 
phối (trung tâm thương mại, siêu thị, thương mại điện tử, hệ thống cửa hàng tiện 
lợi…) theo hướng văn hóa, văn minh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Các loại hình dịch vụ tuy có bước phát triển nhưng chưa tương xứng tiềm 
năng và yêu cầu của tỉnh. Dịch vụ chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học 
công nghệ, khách sạn, nhà hàng, y tế… phát triển chưa xứng tầm với sự phát triển 
của đô thị và công nghiệp. Các dịch vụ du lịch chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế 
sẵn có như: du lịch sinh thái vườn, lịch sử, tâm linh, ngành nghề truyền thống... Dịch 

 
21 QHT-2014: phấn đấu nâng tỷ trọng các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch… chiếm 30-32% GTSX công 
nghiệp toàn tỉnh. 
22 Theo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh uỷ về phát triển dịch vụ chất 
lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020. 
23 Trong thời kỳ 2011-2020, tăng trưởng khu vực dịch vụ ước đạt 10,2%, tỷ trọng khu vực dịch vụ chuyển dịch từ 
22,3% năm 2010 lên 26% năm 2020. 
24 Trong thời kỳ 2011-2020, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân 14,5%/năm (riêng giai đoạn 2016-2020 ước 
chỉ tăng 11%/năm). 
25 Ước thực hiện năm 2020, giá trị kim ngạch xuất khẩu khẩu của tỉnh là 33,2 tỷ USD, trong khi QHT-2014 đặt mục 
tiêu vào năm 2020 là 69 tỷ USD. 
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vụ nhà ở đô thị đã có bước chuyển biến tích cực nhưng đạt hiệu quả chưa cao; nhà 
ở cho người thu nhập thấp được quan tâm phát triển nhưng chưa đáp ứng được nhu 
cầu. Hạ tầng thương mại phát triển chưa đồng bộ trên toàn tỉnh; trong đó, tiến độ 
đầu tư phát triển chợ còn chậm so với phân kỳ quy hoạch, nhất là chợ nông thôn. 
Việc phát triển dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải chuyên dùng, hệ thống cảng và vận 
tải đường sông, hệ thống các cảng cạn ICD chuyển biến rất chậm.  

4. Thực hiện quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn:  

Thời kỳ 2011-2020, nông nghiệp tiếp tục phát triển khá26, sản xuất chuyển 
biến theo hướng ứng dụng khoa học, kỹ thuật, phát triển các mô hình sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao27, nông nghiệp đô thị; thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư gắn 
sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh 
được chứng nhận về nhãn hiệu, an toàn vệ sinh thực phẩm, tham gia chuỗi cung ứng 
và xuất khẩu. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả 
khả quan; kinh tế, cơ sở hạ tầng và đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng nông 
thôn được cải thiện rõ rệt28. Các công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư, phát huy 
tốt tác dụng đa mục tiêu; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,4% 
đạt mục tiêu QHT-2014 đề ra. 

Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh còn những hạn chế sau: Năng suất, 
giá cả một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định; các vùng sản xuất nguyên liệu, 
sản xuất nông nghiệp tập trung và khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển chậm; 
liên kết giữa sản xuất nông nghiệp với chế biến, tiêu thụ còn chưa rõ nét. 

5. Thực hiện quy hoạch trong lĩnh vực phát triển đô thị: 

Thực hiện QHT-2014, công tác quy hoạch đô thị tiếp tục được quan tâm chỉ 
đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 
trong từng giai đoạn. Cơ sở hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng 
kỹ thuật, đô thị phát triển nhanh. Bộ mặt chung đô thị của tỉnh từng bước được cải 
thiện, chất lượng đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tạo động lực thu 
hút đầu tư phát triển. Nhiều công trình kiến trúc và cảnh quan đô thị đã được quan 
tâm, đầu tư, tạo ra những không gian đô thị theo hướng hiện đại, văn minh. Các dự 
án khu đô thị, khu nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư đồng 

 
26 Tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp thời kỳ 2011-2020 ước đạt 3,5%/năm, tỷ trọng nông nghiệp giảm 
từ 6,4% năm 2010 xuống còn 3,0% năm 2020. 
27 Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 04 khu nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 979 ha. 
28 Toàn tỉnh có 46/48 xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 93,8% và có 2 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới (huyện Dầu Tiếng và thị xã Tân Uyên). 
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bộ, tạo nên bộ mặt khang trang của đô thị, đem lại sự tiện ích cho người dân29. Từ 
các kết quả về phát triển đô thị đạt được nêu trên đã giúp Bình Dương cơ bản đảm 
bảo theo các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc Trung ương và tiệm cận mục tiêu 
QHT-2014 đề ra30.  

Song song với quá trình xây dựng và phát triển đô thị, nhận thức rõ mô hình 
phát triển của tỉnh trong thời kỳ 2011-202031 đã đến thời điểm cần được chuyển sang 
mô hình mới, đáp ứng yêu cầu mới của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu 
của các ngành sản xuất và dịch vụ đang dần nâng cao yêu cầu về nguồn nhân lực, 
công nghệ, vận hành, tài chính, thuế và hội nhập quốc tế. Do đó, để đón đầu, đi trước 
một bước và chuẩn bị tốt cho sự phát triển công nghệ tiên tiến và bền vững, để duy 
trì lợi thế trong thu hút đầu tư từ các nước, nâng cao giá trị gia tăng của kinh tế và 
đời sống của người dân, tỉnh đã sớm xây dựng và tập trung triển khai Đề án xây 
dựng thành phố thông minh với nhiều nội dung công việc cụ thể và đạt kết quả bước 
đầu32. 

Thực hiện quy hoạch phát triển không gian đô thị: thực hiện QHXD-2012, hệ 
thống đô thị của tỉnh phát triển đúng hướng, đúng vị trí, chức năng được xác định, 
cụ thể: (1) tiểu vùng đô thị phía Nam gồm: đô thị Thuận An, đô thị Dĩ An phát triển 
theo mô hình “đô thị nén”, mật độ cao; (2) tiểu vùng đô thị trung tâm, gồm: đô thị 
Hòa Phú – Phú Tân, đô thị cũ Phú Cường – Phú Lợi, đô thị Nam Bến Cát, đô thị 
Nam Tân Uyên, đô thị cảng Tân Ba – Thái Hòa – Tân Bình phát triển theo mô hình 
“đa chức năng, đa trung tâm” với mật độ trung bình; (3) tiểu vùng đô thị phía Bắc 
gồm: đô thị Tân Thành, đô thị Cổng Xanh, đô thị Thường Tân, đô thị Phước Vĩnh, 
đô thị Bàu Bàng, đô thị Dầu Tiếng, đô thị Long Hòa – An Lập, đô thị Thanh Tuyền, 
đô thị Minh Hòa – Minh Thạnh phát triển theo mô hình “đô thị vệ tinh” với mật độ 
thấp. Với tổng số đô thị hiện có là 9 đô thị, trong đó: 1 đô thị loại I, 4 đô thị loại III, 

 
29 Các đô thị phía Nam đã được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ; Quy hoạch chung khu Liên hợp 
Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương đã được điều chỉnh phù hợp với những thay đổi về vai trò, tính chất, 
chức năng của Khu Liên hợp nói chung và Khu đô thị mới nói riêng đảm bảo nhu cầu phát triển đô thị của tỉnh trong 
tương lai. 
30 QHT-2014 đặt ra mục tiêu: “Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trước năm 2020”.  
31 Chủ yếu dựa nhiều vào sản xuất truyền thống, giá trị gia tăng của sản phẩm thấp, thâm dụng lao động cao, ảnh 
hưởng môi trường sinh thái. 
32 Đã từng bước triển khai hình thành khung nền của mô hình Ba nhà; phát triển hệ thống các TechLab-FabLab, nghiên 
cứu khoa học công nghệ và khởi nghiệp; hệ sinh thái khởi nghiệp cũng bắt đầu được hình thành và hoạt động với 
Vườn ươm doanh nghiệp, dự án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…  
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4 đô thị loại V33 và tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 78,17%34 thì nhiều khả năng tỉnh sẽ 
đạt vượt chỉ tiêu phát triển đô thị tại QHT-201435. 

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, tình hình thực hiện quy hoạch trong lĩnh 
vực phát triển đô thị còn những hạn chế nhất định: việc chỉnh trang, phát triển đô thị 
ở một số nơi còn chậm, có mặt chưa tốt; nhiều dự án khu dân cư, đô thị triển khai 
chậm hoặc không triển khai, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các hoạt động 
khác liên quan vùng dự án; các công trình công cộng phục vụ vui chơi, giải trí cho 
nhân dân, người lao động còn hạn chế; tình trạng ngập úng cục bộ, ùn tắc giao thông 
còn diễn ra tại một số khu vực chưa được giải quyết triệt để; ngập nước đô thị, vấn 
đề nhà ở đô thị; nhiều công trình, dự án ưu tiên đầu tư được xác định trong QHT-
2014 còn chậm, chưa đạt yêu cầu36. 

6. Thực hiện quy hoạch trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội: 

Thực hiện những định hướng lớn về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
đã được xác định trong QHT-2014, tỉnh đã triển khai các chương trình và kế hoạch 
hành động37 gắn liền với thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 của 
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 16/01/201238.  

Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện quy hoạch trong lĩnh vực phát triển 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được triển khai nghiêm túc và được lồng ghép, tích 
hợp vào các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có liên quan39, nội dung thực hiện 
luôn bám sát mục tiêu: “hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp 
ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và đô thị hóa; đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh, góp 

 
33 Tp. Thủ Dầu Một đô thị loại I; 4 đô thị loại III: TX. Thuận An. TX. Dĩ An, TX. Bến Cát, TX. Tân Uyên; 4 đô thị 
loại V: thị trấn Dầu Tiếng, thị trấn Phước Vĩnh, thị trấn Tân Thành, thị trấn Lai Uyên. 
34 Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2018, NXB Thanh Niên, tháng 6 năm 2019. 
35 QHT-2014 đề ra mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa vào năm 2020 là 80%. 
36 Bệnh viện đa khoa 1.500 giường; Giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng đường ĐT743; Dự án tổng thể đền bù 
tuyến đường Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng; Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An; Khu trung tâm và 
hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm chiến khu Đ. 
37 UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh Ủy ban hành Chương trình hành động số 43/CTr-TU ngày 13/07/2012 về thực hiện 
Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 3001/KH-UBND ngày 17/10/2012 
nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 43/CTr-TU ngày 13/07/2012. 
38 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thông kết cấu hạ tầng đồng 
bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước Côn nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. 
39 Tỉnh đã triển khai lập và phê duyệt một số quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch các điểm đấu nối các tuyến đường 
địa phương vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020; Quy hoạch Tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình 
Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội địa tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển hệ thống giao 
thông công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng sau năm 2025. 
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phần đưa tỉnh cơ bản thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và đô thị loại I trước 
năm 2020” và bước đầu đạt một số kết quả sau: (1) huy động, thu hút nhiều nguồn 
lực xã hội với nhiều phương thức đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất 
là các công trình giao thông đối ngoại quan trọng trong tỉnh theo hướng đồng bộ liên 
hoàn, ưu tiên kết nối hợp lý giữa các trục quốc lộ, đường tỉnh với các đường huyện, 
với hệ thống giao thông quốc gia và các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam; đảm bảo kết nối trung tâm đô thị của tỉnh với “thành phố mới Bình Dương” 
và các hướng đối ngoại với các tỉnh thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam40; 
(2) hệ thống kết cấu hạ tầng – kinh tế xã hội tại các đô thị trong tỉnh được tập trung 
nâng cấp, chỉnh trang, phát triển theo hướng động bộ, hiện đại, văn minh, thân thiện 
với môi trường góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân41; (3) hệ thống hạ 
tầng cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã được đầu 
tư và từng bước đồng bộ, hiện đại cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh trên 
địa bàn tỉnh42; (4) cơ sở hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải tại các khu, cụm công 
nghiệp được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và định hướng 
thu hút đầu tư của tỉnh; (5) hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại từng bước hiện đại 
hóa, nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm43 gắn với phát 
triển đô thị theo hướng xanh – xạch – đẹp; (6) hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp 
– nông thôn được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ gắn với Chương trình xây dựng 
nông thôn mới của tỉnh44 góp phần tạo nên diện mạo mới ở khu vực nông thôn. 

Bên cạnh những kết quả cụ thể đạt được, việc thực hiện quy hoạch trong lĩnh 
vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới gặp nhiều khó khăn, 
thử thách, nhất là trong bối cảnh tỉnh chuẩn bị trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung 
ương; tỉnh sẽ trở thành thành phố thông minh. Các khó khăn, thử thách gồm: (1) nhu 

 
40 Tỉnh đã triển khai hoàn thành một số công trình kết nối: đường vành đai 3, vành đai 4, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, 
ĐT 744, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Nguyễn Chí Thanh… 
41 Kết quả này đã được cụ thể hóa qua quá trình xây dựng và phát triển các đô thị của tỉnh: thành phố Thủ Dầu Một 
được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2017 (sau 3 năm được công nhận đô thị 
loại II), thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An được công nhận là đô thị loại III vào năm 2017, thị xã Bến Cát và thị xã Tân 
Uyên được công nhận là đô thị loại III vào năm 2018. 
42 Một số công trình đã được đầu tư hoàn thành trên địa bàn tỉnh: xây dựng và cải tạo kênh Ba Bò đoạn thuộc địa phận 
tỉnh Bình Dương; hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp An Tây, Mai Trung, Việt Hương 2; 
Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng; Cài thiện môi trường nước Nam Binh Dương giai đoạn I và II; đường dây 
220KV Tân Định - Uyên Hưng; thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An,Tân Uyên;  
43 Một số dự án đầu tư hạ tầng thương mại, gắn liền với việc phát triển đô thị như: siêu thị Co.op Mart, siêu thị Metro, 
siêu thị Big C, siêu thị Lotte, trung tâm thương mại Aeon Mall, Sora Garden, khu phức họp thương mại - dịch vụ của 
Nhật Bản ,… 
44 Tỉnh có 46/48 xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 93,8%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,4%, tỷ 
lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,9%; tỷ lệ đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được 
cứng hóa 90%; các trục đường xã, liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa, 90% chiều dài đường trục thôn xóm được 
cứng hóa; các tuyến đường trục chính nội đồng được cứng hóa. 
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cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh là rất lớn 
trong khi nguồn lực của tỉnh có giới hạn; (2) việc kêu gọi các hình thức đối tác công 
tư, xã hội hóa gặp nhiều khó khăn; (3) hạ tầng giao thông kết nối tỉnh với hệ thống 
kết cấu hạ tầng các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa thông suốt 
giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ, nhất là hệ thống hạ tầng logistic; (4) tình trạng ngập 
úng cục bộ vẫn còn diễn ra ở một số khu vực chưa theo kịp tốc độ phát triển của tỉnh, 
(5) hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại chưa được phát triển ở các huyện phía Bắc 
của tỉnh; (6) hạ tầng xã hội phát triển chưa theo kịp với hạ tầng kinh tế, nhất là hạ 
tầng về giáo dục - y tế. 

7. Nhiều chỉ tiêu văn hóa, xã hội đạt và đạt vượt mục tiêu QHT-201445. Tuy 
nhiên, lĩnh vực văn hoá – xã hội qua nhiều năm vẫn chưa tương xứng với tốc độ phát 
triển về kinh tế; công tác xã hội hội hoá đầu tư vào lĩnh vực văn hoá, xã hội còn ít; 
tình trạng quá tải đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở, thiết chế văn hoá... còn lớn. 
Với dân số gần 2,4 triệu người46, trong đó có 52% là người từ các địa phương khác 
đến sinh sống, lao động và học tập… đang đặt ra nhiều vấn đề trong việc bảo đảm 
an sinh xã hội của tỉnh. Đối với mục tiêu “Hình thành khu văn hoá, thể thao mang 
tầm cỡ quốc gia và quốc tế, là nơi quảng bá và giao lưu văn hoá, thể thao, xứng tầm 
là một đô thị trực thuộc Trung ương, hiện đại, văn minh vào năm 2020” như Nghị 
quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu sẽ khó có thể thực hiện được trong nhiệm kỳ 
(cũng là hết thời kỳ quy hoạch 2011-2020).  

Trong 10 năm qua, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh còn thiếu và yếu. Tỉnh cũng chưa có những giải 
pháp đột phá, mang tính chiến lược để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
phục vụ quá trình phát triển và hội nhập của tỉnh. Công tác đào tạo nghề của các 
trường trên địa bàn chưa thật sự gắn chặt với nhu cầu xã hội, nhất là nhu cầu sử dụng 
lao động có tay nghề của các doanh nghiệp; chưa thu hút được các đơn vị sử dụng 
lao động tham gia phát triển nguồn nhân lực. 

8. Các nội dung quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu được lồng ghép khi triển khai thực hiện QHT-2014, nhiều chỉ tiêu môi trường 
có khả năng đạt mục tiêu QHT-201447. Tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền nâng 

 
45 Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều của tỉnh là 1,62% (so với QHT-2014 đề ra là còn dưới 2% vào năm 
2020);  tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế năm 2018 là 76% (so với 
QHT-2014 đề ra là 80% vào năm 2020); số lao động được giải quyết việc làm năm 2018 là 46.393 lao động (QHT-
2014 đề ra là 40.000 lao động vào năm 2020); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng năm 2018 là 7,9% 
(QHT-2014 đề ra là dưới 8% vào năm 2020). 
46 Theo Báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở tại tỉnh đến hết ngày 21/4/2019. 
47 Tỷ lệ khu công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn môi trường năm 2018 đạt 100% (so 
với QHT-2014 đề ra là 100% vào năm 2020); tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 99,57% (so với QHT-2014 đề 
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cao nhận thức trong nhân dân về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên 
tai; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập 
lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng48. Đến nay, đã cơ bản tiến hành di dời các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đô thị. 

* Nhìn tổng quát, trong thời kỳ 2011-2020, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc 
độ tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt so với QHT-2014 đề ra, tạo nền tảng 
cơ bản hoàn thành các mục tiêu vào năm 2020. Bên cạnh đó, với vai trò trách nhiệm 
của tỉnh trong phát triển vùng, sự phát triển của Bình Dương đã đóng góp rất lớn vào 
sự phát triển chung của Vùng KTTĐ phía Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển của Vùng49. Tuy nhiên, trước bối cảnh mới, tình hình mới ở trong 
và ngoài nước và trong thời kỳ quy hoạch mới đòi hỏi tỉnh phải chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng lẫn mô hình phát triển. Trong đó, cần bám sát mục tiêu “Xây dựng Bình 
Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020, nâng cao mức sống vật chất, tinh 
thần cho người dân; tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp” và trở thành đô thị thông 
minh Bình Dương. Triển vọng và nhu cầu phát triển sắp tới của tỉnh là rất lớn trên 
mọi mặt về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng an 
ninh, hợp tác quốc tế… trong đó các định hướng phát triển, chương trình hành động 
cụ thể cần hướng đến và xoay quanh các chủ thể: (1) con người, (2) công nghệ, (3) 
doanh nghiệp và (4) các yếu tố nền tảng bao gồm cơ sở hạ tầng và kế hoạch quảng 
bá thu hút. 

3. Sự cần thiết lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

Tròn 1 thập kỷ qua (2011-2020), QHT-2012 là cơ sở để tỉnh định hướng, quản 
lý, điều hành mọi hoạt động phát triển KT-XH, phát triển không gian lãnh thổ trên 
địa bàn. QHT-2012 sẽ kết thúc vào cuối năm 2020. Hơn nữa, qua rà soát, đánh giá 
thực hiện các quy hoạch thời kỳ trước, cho thấy tỉnh cần phải thay đổi, chuyển đổi, 
kể cả định vị, định hướng lại một cách toàn diện các mục tiêu phát triển KT-XH và 

 
ra là 100% vào năm 2020); tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 99,4% (QHT-2014 đề ra là 99,5% vào 
năm 2020). Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt 94,8%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đạt 100%. 
48 Tỉnh đã duy tu, nâng cấp, bảo dưỡng các dự án đường, đê bao sông Sài Gòn và các rạch lớn khu vực thị xã Thuận 
An, thành phố Thủ Dầu Một; hệ thống tiêu thoát nước nhằm ứng phó với ngập lụt, các cống ngăn mặn khu vực thị xã 
Thuận An đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ giai đoạn 2013 - 2015. Dự kiến đầu tư tiếp 04 cống ngăn triều Vĩnh Bình, 
Bình Nhâm, Vàm Búng, Bà Lụa để hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng. 
49 Cụ thể là các mục tiêu trong quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: tốc độ tăng trưởng GRDP, 
GRDP/người, tỷ lệ đô thị hóa, … góp phần đưa vùng trở thành trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, trung tâm tài 
chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao tầm quốc gia và khu vực,… 
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bố trí không gian mới cho phù hợp với thế và lực (nội lực) hiện tại của tỉnh, cũng 
như phù hợp với bối cảnh mới của thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Dự báo bối cảnh quốc tế những năm tới: (i) Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 
tiếp tục được đẩy mạnh tuy có gặp nhiều trở ngại, thách thức; chủ nghĩa dân túy, bảo 
hộ có xu hướng tăng lên; sự điều chỉnh chính sách, quan hệ đối ngoại của các nước 
lớn trong khu vực và trên thế giới diễn biến khó lường. (ii) Phát triển bền vững trở 
thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh 
đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, tác động sâu rộng, đa chiều đến chính 
trị, kinh tế, xã hội toàn cầu. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở 
thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Kinh tế số 
sẽ làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu 
dùng và đời sống văn hóa xã hội; chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng 
xanh sẽ là xu thế rõ nét hơn trong thời kỳ tới. (iii) Xu thế phát triển các đô thị thông 
minh, đô thị xanh ngày càng gia tăng. (iv) Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất 
là ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế toàn 
cầu; cạnh tranh giữa các nước trong việc trở thành các trung tâm mạnh ngày càng 
lớn. 

Tình hình trong nước: (i) Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, niềm tin của cộng 
đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên. Chất lượng tăng trưởng kinh tế từng bước 
được cải thiện, cơ cấu kinh tế bước đầu dịch chuyển sang chiều sâu, hiệu quả sử 
dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế được cải thiện đáng kể. Thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) lớn. Khu vực tư nhân ngày càng có sự đóng góp lớn hơn vào 
nền kinh tế. Tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh; đời sống mọi mặt của người dân 
không ngừng được cải thiện. (ii) Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế có xu hướng chững 
lại, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu của nền kinh tế còn cao. Năng 
lực tiếp cận nền kinh tế số còn hạn chế. Quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh, 
tạo sức ép lớn về nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, việc làm, nhà ở, dịch vụ 
y tế, giáo dục và xử lý ô nhiễm môi trường đô thị. Chênh lệch giàu nghèo và trình 
độ phát triển giữa một số vùng, miền, địa phương có xu hướng doãng rộng. Già hóa 
dân số tăng nhanh dẫn đến áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và tác động đến tăng 
trưởng kinh tế. Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng nhanh, khốc liệt và khó lường, 
ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cuộc sống người dân. 

Dự báo bối cảnh tình hình trong tỉnh những năm sắp tới: (i) Bình Dương trở 
thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương (trước năm 2020); (ii) Bình Dương trở 
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thành thành phố thông minh50; (iii) nhu cầu phát triển của các ngành và lĩnh vực 
hướng đến một bậc cao hơn so với trước đây nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao chất 
lượng tăng trưởng của tỉnh51; (iv) thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài trên địa 
bàn tỉnh sẽ thay đổi theo hướng phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực 
tiên tiến quốc tế và hài hoà với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, 
công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao52. 

Đối với công tác quy hoạch: Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 
11 năm 2017 đã được Quốc hội khoá XIV đã thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2019. Luật Quy hoạch được ban hành với nhiều nội dung mang tính 
cải cách, đổi mới quan trọng, hướng đến việc xây dựng quy hoạch tích hợp, đa ngành 
phù hợp với kinh tế thị trường, chú trọng nhiều hơn đến khía cạnh không gian trong 
quản lý phát triển, đặc biệt là tính liên kết về không gian phát triển. Hơn nữa, bước 
vào thời kỳ mới, Đất nước có Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, Quy 
hoạch tổng thể quốc gia và các Quy hoạch cấp quốc gia khác53 đòi hỏi tỉnh phải lập 
mới bản quy hoạch tỉnh có nội dung phù hợp với Chiến lược, Quy hoạch mới của 
Đất nước. 

Như vậy, qua ra soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch thời kỳ trước, 
để tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế mới của tỉnh phù hợp với bối cảnh phát 
triển mới, đồng thời thực hiện đúng công tác quy hoạch theo quy định của Luật Quy 
hoạch, tỉnh cần thiết phải lập “Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050” (gọi tắt là QHT-2021). Đây là công cụ quan trọng để tỉnh 
định hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển KT-XH, phát triển không 
gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH 

1. Quan điểm lập quy hoạch 

Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải 
phù hợp với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2021-2030 và tầm nhìn Việt Nam đến năm 2045, phù hợp với các nội dung định 

 
50 Bình Dương chính thức trở thành thành viên cộng đồng 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố 
thông minh tiêu biểu nhất thế giới năm 2019, là đại diện đầu tiên của Việt Nam, thứ 2 của ASEAN (sau Singapore) 
(https://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2019/05/905-de-an-thanh-pho-thong-minh-binh-duong-ky-
cuoi-dinh-vi-thuong-hieu-binh-duong-tren-truong-quoc-t) 
51 Các ngành và lĩnh vực đòi hỏi mô hình sản xuất hiện đại thích ứng với cuộc CMCN 4.0, sản phẩm có hàm lượng 
công nghệ và giá trị gia tăng cao, lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao,… 

52 Theo Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Ban chấp hành Trung ương về định hướng hoàn thiện thể chế, 
chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 
53 Bao gồm: Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch ngành quốc gia, Quy 
hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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hướng ở quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, vùng KTTĐ phía 
Nam; đồng thời phù hợp với nguồn lực của tỉnh và khả năng huy động các nguồn 
lực bên ngoài cho phát triển KT-XH. 

Đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, các địa phương trong tỉnh, 
phù hợp với khả năng cân đối về nguồn lực, tính khả thi trong triển khai; đáp ứng 
các nhu cầu trong giai đoạn hiện nay và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn kế 
tiếp, phù hợp với tầm nhìn đề ra.  

Đánh giá đầy đủ các điều kiện và bối cảnh quốc tế, khu vực, trong nước có 
tác động trực tiếp đến phát triển của tỉnh; đánh giá khả năng khai thác các liên kết 
đặt trong điều kiện tổng thể quốc gia, mối liên kết giữa các tỉnh trong vùng, trước 
hết là về kết nối hạ tầng giao thông, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, thị 
trường hàng hóa và khoa học công nghệ. 

Đảm bảo tính công khai, minh bạch giúp cho quá trình hỗ trợ ra quyết định 
trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư. 

2. Mục tiêu lập quy hoạch 

Quy hoạch tỉnh phải đưa ra các quan điểm, xác định mục tiêu phát triển, thiết 
lập tầm nhìn và chiến lược phát triển của tỉnh; xác định phương án tổng thể, định 
hướng không gian cho các nhu cầu xuất hiện trong tương lai; hình thành được danh 
mục các dự án, thứ tự ưu tiên cũng như các giải pháp và nguồn lực thực hiện quy 
hoạch theo các kịch bản phát triển. 

Quy hoạch tỉnh phải tập trung vào việc phân bố không gian có tính chiến lược 
các hoạt động kinh tế - xã hội ở cấp quốc gia, cấp vùng, tỉnh, liên huyện, đặc biệt là 
không gian cho hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, những 
khu vực có vai trò động lực phát triển của tỉnh; tổ chức không gian phát triển kinh 
tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 
vùng với quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát 
triển nhanh và bền vững. 

Quy hoạch tỉnh phải xác định các phương án phát triển các vùng huyện, liên 
huyện đáp ứng cao nhất nhu cầu giao thương, hợp tác, thu hút đầu tư phát triển kinh 
tế, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, 
lĩnh vực quan trọng; đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, bảo tồn 
đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo duy trì và bảo tồn các giá 
trị văn hóa truyền thống. Đây là việc tổ chức không gian lãnh thổ để thực hiện các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường trên địa bàn tỉnh. 
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Quy hoạch tỉnh là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các 
nguồn lực phát triển, hướng tới phát triển bền vững giữa các mặt kinh tế - xã hội – 
môi trường, đảm bảo phát triển trong dài hạn; là cơ sở để xây dựng các kế hoạch đầu 
tư công trung hạn, đảm bảo tính khách quan, khoa học; là cơ sở để lập các quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch đô thị - nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên 
ngành tại tỉnh; là cơ sở để loại bỏ các quy hoạch chồng chéo cản trở đầu tư phát triển, 
đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng cho người dân, doanh nghiệp. 

3. Nguyên tắc lập quy hoạch 

1. Tuân theo quy định của Luật Quy hoạch, quy định khác của pháp luật có 
liên quan và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

2. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với chiến lược phát 
triển của quốc gia, với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng; quy hoạch 
tỉnh là cơ sở để tỉnh lập các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm kết hợp 
quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường; 
bảo đảm tính bảo tồn. 

3. Bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống 
quy hoạch quốc gia. Quy hoạch tỉnh phải phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch cấp 
quốc gia (bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc 
gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia). Trường hợp quy 
hoạch tỉnh có mâu thuẫn với quy hoạch ngành quốc gia thì phải điều chỉnh và thực 
hiện theo quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tổng thể quốc gia. Trường hợp 
quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với các quy hoạch tỉnh khác thì phải điều chỉnh và thực 
hiện theo quy hoạch cao hơn; trường hợp quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với quy hoạch 
vùng thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc 
gia. 

4. Bảo đảm tính nhân dân, sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá 
nhân; bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của 
người dân. 

5. Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, 
dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của tỉnh, của vùng; bảo đảm 
tính thị trường trong các yếu tố phân tích, lựa chọn đánh giá các yếu tố đầu vào và 
các yếu tố đầu ra trong quá trình xây dựng các nội dung quy hoạch. 
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6. Bảo đảm nguồn lực để thực hiện quy hoạch; bảo đảm khả năng giải trình. 
Bảo đảm tính thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp 
lý giữa các cơ quan nhà nước; bảo đảm tính khách quan, công khai và minh bạch. 

III. YÊU CẦU LẬP QUY HOẠCH 

1. Yêu cầu về tên, phạm vi ranh giới, thời kỳ quy hoạch tỉnh 

a). Tên quy hoạch 
Tên quy hoạch tỉnh Bình Dương phải bảm đảm yêu cầu của Luật Quy hoạch 

số 21/2017/QH14, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Quy hoạch. Theo yêu cầu đó, tên đầy đủ của quy hoạch tỉnh là: “Quy 
hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

b). Phạm vi ranh giới 
(1). Phạm vi ranh giới quy hoạch trực tiếp 

Phạm vi ranh giới quy hoạch trực tiếp đối với tỉnh Bình Dương bao gồm toàn 
bộ ranh giới hành chính của tỉnh. Theo đó, phạm vi lập Quy hoạch tỉnh bao gồm 9 
đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố gồm: thành phố Thủ Dầu Một, TX. 
Thuận An, TX. Dĩ An, TX. Tân Uyên, TX. Bến Cát và các huyện: Bàu Bàng, Dầu 
Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên; trong đó có 91 đơn vị hành chính cấp xã, phường, 
thị trấn (trong đó có 41 phường, 4 thị trấn và 46 xã) với tổng diện tích tự nhiên của 
tỉnh là 2.694,6 km2.  

Tỉnh Bình Dương nằm ở tọa độ địa lý từ 10o52’00” đến 11o30’00” vĩ độ Bắc 
và 1060 20’00” đến 1060 57’00” kinh độ Đông. Trong đó: 

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước 

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai 

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh  

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh 

(2). Phạm vi ranh giới nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch tỉnh Bình Dương được mở rộng hơn phạm 
vi ranh giới quy hoạch trực tiếp khi xem xét những vấn đề của quốc tế, của khu vực, 
những vấn đề có tính thời đại mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc có ảnh hưởng lớn tới 
quy hoạch tỉnh Bình Dương. Mở rộng phạm vi nghiên cứu sẽ định vị tốt hơn vị thế 
của tỉnh trong mối quan hệ phát triển với các vùng lãnh thổ lân cận, đặc biệt là trong 
vùng Đông Nam Bộ, vùng KTTĐ phía Nam và cả nước. 
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c). Thời kỳ quy hoạch 

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 8 của Luật Quy hoạch, thời kỳ quy hoạch của tỉnh 
là 10 năm, tức là thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn của tỉnh là từ 20 năm, tức là tầm nhìn 
đến năm 2050. Ngoài ra, QHT-2021 cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
phù hợp, thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia. 

2. Yêu cầu về xác định tiềm năng, dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển 
của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch 

a) Xác định các tiềm năng phát triển, đánh giá mức độ và khả năng khai thác 
các tiềm năng  

Xác định các tiềm năng phát triển, bao gồm:  

(1). Tiềm năng tự nhiên như: vị trí địa lý (vùng Đông Nam Bộ, vùng KTTĐ 
phía Nam), tài nguyên thiên nhiên (đất đai, nguồn nước, khoáng sản, khí hậu, thủy 
văn, năng lượng, động thực vật, cảnh quan tự nhiên…), mức độ đảm bảo về môi 
trường khi tiến hành các hoạt động kinh tế, xã hội. 

(2). Tiềm năng văn hóa, nhân văn, ổn định xã hội như: về quy mô, trình độ tổ 
chức các hoạt động của dân cư, cộng đồng; về khả năng tiếp tục phát huy các giá trị 
văn hóa, lịch sử phục vụ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; về sự ổn định an 
ninh, an toàn, trật tự xã hội là tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế. 

(3). Tiềm năng kinh tế: khả năng huy động các nguồn vốn vật chất, vốn tài 
chính, vốn con người, quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại vào phát triển 
kinh tế, xã hội của tỉnh. 

- Đánh giá mức độ và khả năng khai thác các tiềm năng: 

Tập trung đánh giá các dư địa phát triển của tỉnh, cả tiềm năng đang khai thác 
và tiềm năng chưa khai thác. Khi phân tích, đánh giá phải chỉ ra đâu là tiềm năng sẽ 
đưa vào thời kỳ quy hoạch, chú ý đến các dư địa thuộc về thể chế, khả năng tự chủ 
về trình độ khoa học công nghệ; và xác định phần còn lại của các tiềm năng đang 
khai thác và dự báo mức độ, khả năng tiếp tục khai thác trong thời kỳ quy hoạch.  

Đánh giá những thuận lợi, hay những rủi ro nếu khai thác các tiềm năng đó 
trong giai đoạn quy hoạch, từ đó đề xuất phương án bảo tồn phù hợp. 

b) Yêu cầu về dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển của tỉnh 

Yêu cầu dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển của tỉnh phải dựa trên kết quả 
rà soát, đánh giá thực hiện các quy hoạch của tỉnh, quy hoạch có tỉnh tham gia; dựa 
trên các dự báo về bối cảnh quốc tế, trong nước tác động, ảnh hưởng đến tỉnh; dựa 
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trên kỳ vọng, mong muốn phát triển của các bên liên quan tại tỉnh (Cấp Trung ương, 
chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp…). 

Các nội dung về dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển của tỉnh phải có cơ 
sở khoa học (về phương pháp tiếp cận, công cụ, kỹ thuật…), có bằng chứng thực 
tiễn (có dữ liệu thông tin từ nguồn tin cậy, được tổng hợp từ điều tra, khảo sát, phỏng 
vấn…). 

Các nội dụng về dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển mà có tính liên ngành, 
liên vùng phải dựa trên một cơ sở/nguồn thông tin chuẩn và thống nhất (ví dụ: cùng 
sử dụng một kết quả dự báo về quy mô kinh tế, dân số, đất đai…). Cần thiết phải 
đưa ra các tiêu chí, chỉ tiêu, chỉ số đại diện phản ánh sự phát triển của tỉnh. 

Trong dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển ngoài các khung nội dung 
chung, cần quan tâm đến các đặc thù phát triển của tỉnh. 

Khung nội dung chung, gồm: 

- Đánh giá khả năng và triển vọng hình thành các ngành, lĩnh vực phát triển 
kinh tế có triển vọng nhất của tỉnh trong bối cảnh mới (gắn với các bối cảnh, điều 
kiện giả định cụ thể). 

- Đánh giá khả năng và triển vọng hình thành các trung tâm tạo cực tăng 
trưởng tại tỉnh, gồm: các đô thị, các khu chức năng, các đô thị thông minh… 

- Đánh giá khả năng và triển vọng hình thành các liên kết trong và ngoài tỉnh: 
Kết nối hạ tầng quốc gia, xuyên quốc gia; khai thác và quản lý tài nguyên thiên 
nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó và thích ứng biến đổi khí hậu, cung - cầu thị 
trường các hàng hóa thiết yếu, chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, thị trường lao động, 
thị trường khoa học - công nghệ… 

- Đánh giá khả năng và triển vọng thu hút các nguồn lực phát triển, cả bên 
trong và bên ngoài tỉnh, trong nước và quốc tế. 

Các nội dung đặc thù phát triển của tỉnh như: 

Nhu cầu 1: về phát triển kinh tế 

Tiếp tục phát huy lợi thế địa kinh tế, địa chính trị của tỉnh, khắc phục các hạn 
chế, yếu kém về phát triển kinh tế như tăng trưởng chưa thực sự ổn định và bền 
vững, nhiều công trình dự án ưu tiên đầu tư chậm tiến độ, sự quá tải của hệ thống 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhất là hạ tầng xã hội,… để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh 
hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn; phát triển có năng suất, hiệu suất dựa trên nền 
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tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện liên kết vùng, hợp tác quốc 
tế thiết thực hơn, xứng tầm hơn. 

Nhu cầu 2: về phát triển văn hóa, xã hội  

Tạo sự phát triển hài hòa, hợp lý giữa các vùng trong tỉnh. Thu hẹp dần khoảng 
cách phát triển, mức sống dân cư giữa các khu vực, giữa thành thị và nông thôn. Nhu 
cầu về phát triển giáo dục, đào tạo và y tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
làm nền tảng cho sự phát triển của tỉnh. 

Nhu cầu 3: về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các đô thị, khu cụm công nghiệp của tỉnh. 
Nhu cầu đầu tư phát triển các công trình phòng chống thiên tai, sạt lở, sụt lún, công 
trình thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Nhu cầu 4: về phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, sử dụng đất hiệu quả  

Thời kỳ tới, yêu cầu rất lớn về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã 
hội, hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật khác… một cách đồng bộ hơn và hiện đại hơn 
xứng tầm với đô thị loại I trực thuộc Trung ương; sử dụng đất đai phát triển nông 
nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị hiệu quả hơn, tạo ra nhiều giá trị 
gia tăng hơn. Nhu cầu về phát triển đô thị loại I trực thuộc Trung ương, đô thị thông 
minh. 

3. Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch tỉnh và các nội dung đề xuất 
vào quy hoạch tỉnh 

a). Yêu cầu về nội dung chính quy hoạch tỉnh 

Đầu tiên và quan trọng nhất là phải hiểu nội hàm của khái niệm quy hoạch 
quy định tại Điều 3 của Luật Quy hoạch: “1. Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố 
không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển 
kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để 
sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững 
cho thời kỳ xác định”; và “8. Quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng 
thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ 
tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối 
quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.” 

Bảo đảm yêu cầu về nội dung quy hoạch tỉnh được quy định tại Điều 27 của 
Luật Quy hoạch: “Nội dung quy hoạch tỉnh thể hiện các dự án cấp quốc gia đã được 
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xác định ở quy hoạch cấp quốc gia; các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định 
ở quy hoạch vùng; định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực 
cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp 
tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện”; và được quy định chi 
tiết với 15 nội dung chủ yếu tại Điều 28 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 
tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về Quy định một số điều của Luật quy hoạch, bao 
gồm: 

(1). Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của 
địa phương. 

(2). Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, 
hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn. 

(3). Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh. 

(4). Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh. 

(5). Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội. 

(6). Phương án quy hoạch hệ thống đô thị; phương án phát triển đô thị tỉnh lỵ 
và các thành phố, thị xã, thị trấn; hệ thống khu kinh tế; khu, cụm công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể 
thao; khu bảo tồn; phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, phát triển các 
vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; phương án phân bố hệ thống điểm dân cư; xác 
định khu quân sự, an ninh; phương án phát triển những khu vực khó khăn, đặc biệt 
khó khăn, những khu vực có vai trò động lực; phương án phát triển hạ tầng giao 
thông vận tải, điện lực, hạ tầng thông tin và truyền thông, thủy lợi, cấp nước, các 
khu xử lý chất thải, kết cấu hạ tầng xã hội, các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch, 
trung tâm thương mại, hội chợ, triển lãm và các công trình hạ tầng xã hội khác của 
tỉnh. 

7. Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo 
loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. 

8. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện. 

9. Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

10. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên. 

11. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc 
phục hậu quả tác hại do nước gây ra. 

12. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
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13. Danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện. 

14. Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

15. Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh. 

b). Yêu cầu về các nội dung đề xuất vào quy hoạch tỉnh 

- Các nội dung quan trọng cần luận chứng để làm rõ các trụ cột phát triển, các 
nội dung được tích hợp từ nhiều nhiệm vụ có tính chất chuyên ngành, nội dung cần 
được nghiên cứu chuyên sâu. 

- Các nội dung ngành, lĩnh vực có tính chất quan trọng, quyết định đến mục 
tiêu và định hướng của quy hoạch đòi hỏi phải được thực hiện, luận chứng theo các 
chuyên ngành riêng. 

- Các lãnh thổ đặc thù, đặc biệt có vai trò quan trọng, có triển vọng đóng góp 
lớn vào tổng thể phát triển của tỉnh. 

- Các nội dung được đề xuất ở cấp huyện, cụ thể hóa các đối tượng quy hoạch 
cấp tỉnh trên địa bàn các huyện, làm cơ sở để phân bổ sử dụng đất cấp huyện. 

4. Yêu cầu về phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch 

a). Về phương pháp tiếp cận: 

Theo quy định của Luật Quy hoạch, các cách tiếp cận chủ yếu là: tiếp cận đa 
chiều, toàn diện; tiếp cận tổng thể, liên ngành, liên vùng; tiếp cận tích hợp, lồng 
ghép; tiếp cận dựa trên nguyên tắc thị trường.  

(1)- Tiếp cận đa chiều, toàn diện: 

Tiếp cận đa chiều, toàn diện đòi hỏi sự tham gia giữa các bên liên quan (Cấp 
Trung ương, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp, 
các viện trường, các nhà khoa học…) trong quá trình lập quy hoạch tỉnh. Cách tiếp 
cận này sẽ đảm bảo tính phản biện của các cộng đồng có liên quan, hướng đến lợi 
ích đa chiều của cộng đồng dân cư, Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. 

Cấp quy hoạch tỉnh là cấp quy hoạch thấp nhất phải cụ thể hóa toàn bộ các 
đối tượng quy hoạch ở cấp quốc gia trên địa bàn nên quá trình quy hoạch phải đảm 
bảo luôn được thực hiện theo nguyên tắc hai chiều, từ trên xuống và từ dưới lên. 
Thêm vào đó, cần sử dụng phương pháp tham vấn chuyên gia, hội nghị, hội thảo, tọa 
đàm, tham vấn cộng đồng, kinh nghiệm quốc tế... 

(2)- Tiếp cận tổng thể, liên ngành, liên vùng: 
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Trong quá trình xây dựng các mục tiêu quy hoạch, nhất là mục tiêu liên ngành, 
liên vùng, liên quan đến việc huy động quy mô lớn các nguồn lực (vốn, con người, 
tài nguyên…), một yêu cầu quan trọng đặt ra là cần xem xét sự tương thích giữa các 
mục tiêu đó và các cân bằng tổng thể của nền kinh tế tỉnh, nhằm đảm bảo tính khả 
thi và hiệu quả trong quá trình thực hiện quy hoạch. 

(3)- Tiếp cận tích hợp, lồng ghép: 

Việc xác định các nội dung được tích hợp vào quy hoạch dựa trên cơ sở khoa 
học, phù hợp thực tiễn. Yêu cầu đặt ra với quy hoạch tích hợp là vừa phải cập nhật 
đủ nội dung, vừa phải mở ra không gian sáng tạo cho địa phương, đáp ứng các yêu 
cầu phát triển trong tương lai, không để do quy hoạch mà ảnh hưởng đến quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Có hai nội dung cơ bản của “tích hợp quy hoạch” là tiếp cận tổng hợp và phối 
hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực trong việc lập quy hoạch. Yêu cầu tiếp cận 
tổng hợp đã được quy định rõ trong Luật Quy hoạch, thông qua việc thiết kế nội 
dung các quy hoạch là tổng hợp của nhiều nội dung quy hoạch ngành, lĩnh vực khác 
nhau trước đây được lập đơn lẻ.  

Vì vậy, để việc tích hợp quy hoạch đi vào thực tế, cần đảm bảo việc “phối hợp 
đồng bộ” trong việc lập quy hoạch. Vấn đề quyết định, đảm bảo “phối hợp đồng bộ” 
giữa các ngành, lĩnh vực trong việc lập quy hoạch là phải xác định rõ trách nhiệm 
của các cơ quan tham gia lập quy hoạch. 

Khi có nhiều bên tham gia trong lập quy hoạch, cùng phối hợp hướng đến mục 
tiêu phát triển chung, giảm thiểu mâu thuẫn và chồng chéo, tiết kiệm và sử dụng hiệu 
quả nguồn lực thì việc áp dụng nguyên tắc tích hợp có thể khác nhau về mức độ và 
cách thực hiện tùy vào yêu cầu cụ thể. Có những lĩnh vực, vấn đề chỉ cần tích hợp ở 
múc độ thấp, nhưng cũng có những lĩnh vực, vấn đề phải tích hợp ở mức độ cao hơn, 
sâu hơn và đầy đủ giữa nhiều ngành và nhiều cấp khác nhau trong suốt quá trình lập 
quy hoạch, đảm bảo phối hợp hiệu quả giữa cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan 
lập quy hoạch, các tổ chức tư vấn và các bên có liên quan. 

Bảo đảm tích hợp giữa sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật. Bảo đảm việc sử dụng 
cùng nền tảng dữ liệu, số liệu và cách tính toán dự báo khi lập quy hoạch để các vấn 
đề hạ tầng kỹ thuật (như cấp điện, viễn thông, cấp nước, thoát nước chống ngập…) 
được giải quyết tổng thể, thống nhất và do đó tích hợp. 
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Bảo đảm tích hợp giữa quy hoạch với nguồn lực thực hiện. Bảo đảm tích hợp 
giữa quy hoạch không gian các cấp độ và tích hợp giữa quy hoạch không gian với 
quy hoạch nguồn lực. 

(4)- Tiếp cận đảm bảo nguyên tắc thị trường: 

Yêu cầu chung là: không thể hiện vào mục tiêu quy hoạch các nội dung có 
tính chất ấn định khối lượng, quy mô sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Tôn trọng và đảm 
bảo các quy luật thị trường khi xây dựng các nội dung quy hoạch phi không gian. 
Quy hoạch có tính dự báo nhưng không làm thay thị trường, do biến động của thị 
trường có tần suất và chu kỳ tương đối ngắn hơn so với dự báo quy hoạch, các yếu 
tố tác động có thể chi phối đến mức độ trao đổi của thị trường. Dù vậy, cũng cần 
tính toán đầy đủ nguồn nội lực, chủ động trong mọi tình huống để phát triển hiệu 
quả và bền vững theo định hướng quy hoạch. 

b). Về phương pháp lập quy hoạch 

Các phương pháp lập quy hoạch phải bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, 
có độ tin cậy cao. Yêu cầu cụ thể như sau: 

(1)- Về tính khoa học: 

Có sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng phù hợp cho 
từng nội dung, từng chuyên ngành cụ thể; có khả năng đánh giá được chi phí và lợi 
ích của mô hình, của phương án quy hoạch; đánh giá được đóng góp của quy hoạch 
khi thay đổi thể chế, chính sách liên quan. 

(2)- Về tính thực tiễn, độ tin cậy: 

Các hệ thống định mức, khung quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ tiêu phát triển của 
các nội dung kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường của Quy hoạch phải phù hợp với 
quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Các thông tin phục 
vụ quy hoạch tỉnh phải được thu thập từ các nguồn thông tin chính thống, các cơ 
quan có chức năng cung cấp thông tin, hoặc từ các nguồn thông tin đáng tin cậy. 

Một số phương pháp, kỹ thuật, công cụ:  

- Phương pháp tích hợp quy hoạch: Theo khoản 10, Điều 3 Luật Quy hoạch, 
“tích hợp quy hoạch” là phương pháp tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa 
các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ 
môi trường trong việc lập quy hoạch trên một phạm vi lãnh thổ xác định nhằm đạt 
được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững”.  
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- Các phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp so sánh, phương pháp 
kịch bản; và phương pháp chuyên gia và tham vấn các bên liên quan (cộng đồng dân 
cư, doanh nghiệp, chính quyền trung ương, địa phương, các nhà khoa học, chuyên 
gia…) nhằm tạo sự tin cậy, tính khả thi và sự hiệu quả khi triển khai thực hiện quy 
hoạch vào thực tiễn. 

- Các kỹ thuật phân tích chiến lược như: SWOT54, PEST55, SOAR56, phân tích 
kịch bản. 

+ SWOT: công cụ phân tích được sử dụng rất phổ biến trong lập quy hoạch 
mang tính chiến lược, theo định hướng thị trường và có sự tham gia. Phân tích SWOT 
cung cấp các thông tin quan trọng để góp phần cùng với các dữ liệu thống kế khác 
trả lời cho câu hỏi “Địa phương/ngành đang ở đâu?” Mặt khác phân tích SWOT có 
thể cho những thông tin nhận diện những thách thức phía trước và hiện tại để có thể 
thiết kế các định hướng cũng như giải pháp thực thi nhằm vượt qua thách thức. 

Với mỗi nội dung, các yếu tố của môi trường bên trong và bên ngoài sẽ được 
phân tích nhằm nhận diện được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ. Kết 
hợp các quan điểm, tầm nhìn phát triển, mục tiêu phát triển, sứ mạng/nhiệm vụ trọng 
tâm của các bên liên quan (từ ý kiến của các bên liên quan, các văn bản, kế hoạch - 
chiến lược - quy hoạch liên quan, tổng quan các tài liệu học thuật và kinh nghiệm 
trong/nước, thông tin dự báo từ phân tích bối cảnh của giai đoạn tương lai 2021-
2030), những phương án chiến lược và các hoạt động sẽ được đề xuất. 

+ PEST (viết tắt của Political, Economic, Social and Technology – Chinh trị, 
kinh tế, xã hội và công nghệ): là công cụ đơn giản nhưng quan trọng và được sử 
dụng rộng rãi giúp bạn hiểu được bức tranh lớn về môi trường Chính trị, Kinh tế, 
Văn hóa Xã hội và Công nghệ của khu vực quy hoạch địa phương. PEST được sử 
dụng để xây dựng tầm nhìn về tương lai, từng bước xem xét bốn yếu tố liên quan 
đến vấn đề địa phương. 

- Các phương pháp phân tích chuyên ngành cũng được sử dụng trong quá trình 
lập quy hoạch, như: Các phân tích vào-ra (Input-Output analysis) dựa trên Bảng cân 
đối liên ngành (bảng Input-Output); phân tích lợi ích - chi phí (CBA); phân tích cụm 
liên kết ngành. 

 
54 SWOT là nhóm chữ viết tắt của 4 chữ tiếng Anh với ý nghĩa: Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ 
hội/Thời cơ (Opportunities), và Thách thức/ Nguy cơ (Threats). 
55 PEST là nhóm chữ viết tắt của Political, Economic, Social and Technology – Chinh trị, kinh tế, xã hội và công nghệ. 
56 SOAR là nhóm chữ viết tắt của Strengths, Opportunities, Aspirations Results – Điểm mạnh, cơ hội, khát vọng và 
kết quả. 
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- Kỹ thuật chồng lớp bản đồ, công cụ GIS: xây dựng các lớp hệ thống cơ sở 
dữ liệu thông tin địa lý cho tổ chức không gian lãnh thổ. Sử dụng để tổng hợp, xử lý 
các mâu thuẫn trong quy hoạch không gian lãnh thổ liên quan đến nhu cầu khai thác, 
sản xuất với nhu cầu bảo tồn, bảo vệ môi trường. 

- Kỹ thuật thống kê: tiến hành thu thập, xử lý, tóm tắt số liệu thống kê (sơ cấp, 
thứ cấp) liên quan tới nội dung quy hoạch. 

- Kỹ thuật dự báo bằng cách mô hình hóa: để dự báo các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Ngoài những phương pháp trên, khi triển khai lập quy hoạch tỉnh, cần nghiên 
cứu áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác phù hợp nhằm đáp ứng nội dung 
quy hoạch. 
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PHẦN 2 : NỘI DUNG NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH 

I. NỘI DUNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA QUY HOẠCH TỈNH 

NHIỆM VỤ 1: XÁC ĐỊNH CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH, THU THẬP, XỬ LÝ 
VÀ TỔNG HỢP THÔNG TIN, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ QUY 

HOẠCH TỈNH 

1. Xác định các căn cứ lập quy hoạch 

- Các căn cứ pháp lý; 

- Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện các quy hoạch có liên quan. 

2. Điều tra, khảo sát, thu thập và xử lý, tổng hợp thông tin 

2.1. Điều tra, khảo sát thu thập thông tin trực tiếp của tỉnh 

Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu về các yếu tố, điều kiện phát triển 
của tỉnh (địa lý kinh tế, địa hình, địa mạo; khí hậu, thủy văn; các tài nguyên thiên 
nhiên). Bao gồm các công việc sau đây:  

- Thu thập và xử lý dữ liệu các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội – môi trường 
của tỉnh thời kỳ 2011-2020. 

- Thu thập hệ thống bản đồ (dạng số và dạng giấy) của các loại quy hoạch 
tổng thể, quy hoạch ngành và lĩnh vực của tỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt 
trong thời kỳ 2011-2020. 

- Khảo sát, phỏng vấn điều tra để bổ sung, thu thập thêm các thông tin cần 
thiết liên quan đến tiềm năng và hiện trạng phát triển của tỉnh. 

- Xử lý các kết quả khảo sát, phỏng vấn điều tra. 

- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát. 

- Xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu, dữ liệu, hệ thống bản đồ… 

2.2. Thu thập tài liệu, số liệu ban đầu 

Thu thập các báo cáo quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy 
hoạch thuộc lĩnh vực đô thị, quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh, cấp huyện thời kỳ 
đến năm 2020; các chương trình phát triển của tỉnh; Nghị quyết, Kết luận của Đảng, 
Quốc hội, Nghị quyết và Chương trình Kế hoạch phát triển của Chính phủ liên quan 
đến tỉnh; Các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân, Quyết định, Kế hoạch của UBND Tỉnh về phát triển kinh 
tế- xã hội, phát triển các ngành của tỉnh; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy 
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hoạch tỉnh giai đoạn trước; Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã 
được phê duyệt để tích hợp vào quy hoạch tỉnh... 

Nguồn thu thập: Văn phòng Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, các Sở, Ban, ngành của tỉnh và các UBND cấp huyện, thị xã, thành 
phố trực thuộc tỉnh. 

2.3. Thu thập và xử lý thông tin bên ngoài, cấp trên tác động đến tỉnh 

- Thu thập và xử lý dữ liệu về kết nối giao thông, kết nối lưu vực sông, kết nối 
các hành lang kinh tế, liên kết vùng chức năng của tỉnh với các địa phương vùng 
KTTĐ phía Nam, và các vùng lân cận. 

- Thu thập và xử lý dữ liệu về các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước có 
liên quan trực tiếp đến tỉnh hoặc tác động gián tiếp đến quá trình phát triển của tỉnh. 

- Thu thập và xử lý dữ liệu về đánh giá quá trình biến đổi khí hậu. 

 - Kiểm chứng, đánh giá mức độ tin cậy của nguồn thông tin. 

2.4. Thu thập tài liệu, số liệu bổ sung 

Khảo sát, phỏng vấn điều tra để thu thập thêm các thông tin cần thiết liên quan 
đến tiềm năng và hiện trạng phát triển của tỉnh Bình Dương và các yêu cầu bổ sung 
từ khảo sát thực tiễn, đi cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

2.5. Xử lý, tổng hợp tài liệu, số liệu 

- Xử lý tổng hợp các thông tin và phản hồi các thông tin được cung cấp từ các 
nội dung đề xuất, từ các chuyên gia, nhà khoa học. 

 - Xây dựng bảng dữ liệu tổng hợp (phân nhóm số liệu, dữ liệu). 

- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát. 

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch tỉnh 

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch tỉnh theo yêu cầu chung của hệ thống 
thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. 

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống 
thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để tích hợp vào hệ thống thông tin 
và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. 
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NHIỆM VỤ 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO VỀ CÁC YẾU TỐ, ĐIỀU 
KIỆN PHÁT TRIỂN ĐẶC THÙ CỦA TỈNH 

Mục tiêu: 

(1). Tổng hợp đánh giá SWOT về: vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; điều kiện 
xã hội; tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

(2). Tổng hợp đánh giá về các yếu tố, điều kiện của tỉnh, vùng, quốc gia, 
quốc tế tác động đến phát triển tỉnh. Xác định các yếu tố địa phương có thể khai 
thác để thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

(3). Tổng hợp đánh giá về các nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí 
hậu trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu: 

1. Phân tích, đánh giá về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

- Phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn/hạn chế về vị trí địa lý, địa 
kinh tế, địa chính trị của tỉnh trong vùng KTTĐ phía Nam, vùng thành phố Hồ Chí 
Minh. 

- Phân tích, đánh giá khái quát về điều kiện tự nhiên của tỉnh như: địa hình, 
địa mạo, khí hậu, thuỷ văn...  

- Đánh giá khả năng phát huy vị trí địa lý và khai thác điều kiện tự nhiên vào 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Phân tích, đánh giá điều kiện về tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

- Phân tích, đánh giá trữ lượng, chất lượng và hiện trạng phân bố các tài 
nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác và dự báo khả năng có thể khai thác, 
huy động các tài nguyên thiên nhiên và môi trường vào phát triển kinh tế. 

+ Tài nguyên đất: kiểm kê, đánh giá các loại đất thích hợp đối với từng mục 
đích sử dụng; đánh giá thổ nhưỡng, đặc điểm một số tính chất đất làm cơ sở đề xuất 
định hướng sử dụng đất nông, lâm nghiệp bền vững tại tỉnh. 

+ Tài nguyên nước: đánh giá tổng lượng, diễn biến trữ lượng và chất lượng 
các nguồn nước mặt, nước dưới đất (nước ngầm); đánh giá thực trạng về khai thác, 
sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; đánh giá khả năng khai thác các nguồn nước trong 
thời gian tới, đặc biệt là đánh giá khả năng đáp ứng nguồn nước ngọt cho sinh hoạt, 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch trong thời kỳ quy hoạch. 
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+ Tài nguyên khoáng sản các loại: đánh giá trữ lượng (phân theo cấp thăm 
dò), chất lượng, điều kiện khai thác của các loại khoáng sản; xác định rõ khả năng 
có thể khai thác các loại khoáng sản trên trong thời gian tới. 

+ Tài nguyên rừng: đánh giá hiện trạng và diễn biến về độ (tỷ lệ) che phủ 
rừng, thảm thực vật, hệ động vật, cây dược liệu… 

+ Tài nguyên thủy sản: đánh giá hiện trạng và diễn biến các nguồn lợi thủy 
sản; diện tích mặt nước có thể nuôi trồng thủy sản các loại. 

+ Tài nguyên du lịch: đánh giá các tài nguyên du lịch tự nhiên (các cảnh quan 
thiên nhiên, hệ sinh thái,...) và khả năng kết hợp với các tài nguyên du lịch nhân văn 
(các di tích lịch sử, cách mạng; các bản sắc văn hóa dân tộc, các lễ hội, khu du lịch 
tâm linh...). Phân tích khả năng hình thành các khu du lịch, trung tâm du lịch và các 
tour du lịch chính trên địa bàn, đặc biệt tính đến sự liên kết giữa các loại hình du 
lịch, sự liên kết với các địa phương lân cận để hình thành các tuyến du lịch liên tỉnh, 
liên vùng và quốc tế. 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa 
dạng sinh học: 

+ Đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường đô thị - nông thôn, 
phát thải khí, ô nhiễm môi trường đất, mạng lưới quan trắc và giám sát môi trường..., 
đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm về môi trường trên địa bàn. 

+ Đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường tại các khu vực có đa dạng sinh 
học cao, khu vực cảnh quan sinh thái, bảo tồn thiên nhiên…; vấn đề khai thác, sử 
dụng tài nguyên đa dạng sinh học; tác động của con người, hoạt động sản xuất, biến 
đổi khí hậu đến việc bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.  

+ Đánh giá hiện trạng quản lý, xử lý chất thải rắn, bao gồm: phân loại, thu 
gom, vận chuyển, xử lý; phát sinh các loại nước thải, khí thải, rác thải từ hoạt động 
sản xuất và sinh hoạt con người. 

+ Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường; bảo vệ môi trường tại 
các doanh nghiệp, cộng đồng. 

+ Tổng hợp những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong bảo vệ môi trường, 
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

- Phân tích lợi ích - chi phí xã hội, những nguy cơ, thách thức đặt ra khi khai 
thác, huy động các nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường vào phát triển kinh tế. 
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3. Phân tích, đánh giá về điều kiện xã hội 

- Phân tích, đánh giá về quy mô, mật độ và cấu trúc dân số; động thái tăng tự 
nhiên và cơ học, xu hướng dân nhập cư vào tỉnh. 

- Phân tích, đánh giá về nhân khẩu học; đặc điểm, đặc trưng của các nhóm dân 
cư, cộng đồng; việc bảo tồn và phát huy các yếu tố về văn hóa, xã hội… có tác động 
đối với quá trình phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh. 

- Phân tích, đánh giá về các đặc điểm xã hội của tỉnh, đặc biệt là đặc điểm thu 
nhập, việc làm của người dân, mức độ và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản; tỷ 
lệ nghèo; so sánh với các chỉ tiêu trong các năm trước đó của tỉnh, vùng và quốc gia 
và so sánh, sử dụng một số mốc chuẩn. 

4. Phân tích, đánh giá và dự báo các yếu tố, điều kiện của vùng, quốc gia, 
quốc tế tác động đến phát triển tỉnh 

- Đối với các yếu tố toàn cầu và khu vực: tập trung vào các nhóm vấn đề lớn 
sau: tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu; thị trường tài chính toàn cầu; 
những tác động của nền kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0; dự báo những rủi 
ro, thách thức mới. 

- Đối với các yếu tố trong nước: tập trung vào tác động, ảnh hưởng của Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của đất nước, các quy hoạch cấp 
quốc gia, nhất là các quy hoạch vùng có tỉnh tham gia. 

- Đối với các yếu tố vùng: phân tích, đánh giá bối cảnh và các định hướng lớn 
trong phát triển của các vùng KTTĐ phía Nam, vùng thành phố Hồ Chí Minh có tác 
động đến tỉnh; nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Trung ương ảnh hưởng 
trực tiếp đến vùng. 

- Đối với các yếu tố tác động từ các tỉnh, khu vực lân cận: phân tích, dự báo 
nhu cầu liên kết, hợp tác phát triển, giải quyết các mâu thuẫn phát triển giữa tỉnh và 
các địa phương lân cận. 

5. Phân tích, đánh giá các nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí 
hậu trên địa bàn tỉnh 

- Phân tích, đánh giá các nguy cơ và tác động của thiên tai và quá trình biến 
đổi khí hậu lên tỉnh trong thời gian gần đây. 

- Phân tích các thuận lợi và khó khăn, hạn chế của tỉnh khi ứng phó với thiên 
tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. 
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NHIỆM VỤ 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, 
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ 

NÔNG THÔN 

Mục tiêu: 

(1). Đánh giá toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 năm 
2011-2020; từ đó, khái quát bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh; định vị điểm xuất 
phát, vị thế, vai trò hiện tại của tỉnh trong vùng, quốc gia. 

(2). Đánh giá các động lực phát triển, mức độ khai thác các tiềm năng để phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với vị trí mới, vai trò mới của tỉnh, đó là thành 
phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh. Đồng thời, xác định các động lực 
phát triển mới, các dư địa mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

(3). Đánh giá hiện trạng sử dụng đất tại tỉnh 

(4). Đánh giá thực trạng phát triển hệ thống đô thị - nông thôn 

Yêu cầu: 

Phân tích, đánh giá các yếu tố và điều kiện phát triển cần chú trọng yếu tố thị 
trường và xác định các lợi thế so sánh của tỉnh Bình Dương so với các tỉnh/thành 
khác trong vùng KTTĐ phía Nam, có tính tới cạnh tranh quốc tế. 

1. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế  
- Phân tích, đánh giá về thay đổi quy mô, tốc độ tăng trưởng chung và riêng 

từng ngành kinh tế, thành phần kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo 
thành phần, theo lãnh thổ; đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của các ngành, các thành 
phần; đánh giá chất lượng tăng trưởng; tính phù hợp của cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động ứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; năng suất lao động xã hội và cải 
thiện năng suất trong các ngành. [Phân tích về GRDP, GRDP/người, giá trị sản xuất, 
lao động; tính theo giá so sánh, giá hiện hành]. 

- Phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế như: phát triển lực lượng doanh 
nghiệp, hoạt động đầu tư (đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước, FDI, hình thức 
PPP), hợp tác kinh tế, thương mại, các mối liên kết kinh tế trong tỉnh, ngoài tỉnh; 
đánh giá dư địa của các hoạt động kinh tế trên. 

- Phân tích, đánh giá tiềm năng tăng trưởng, các yếu tố tăng trưởng của tỉnh; 
mô tả vai trò của các thành phố/thị xã trong nền kinh tế của tỉnh và vai trò của tỉnh 
đối với kinh tế của vùng/quốc gia; mô tả cơ cấu và xu hướng phát triển kinh tế theo 
không gian lãnh thổ. 
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- Phân tích, đánh giá hoạt động thu ngân sách: đánh giá và so sánh tăng trưởng 
nguồn thu ngân sách của địa phương; đánh giá sự phụ thuộc, tính bền vững của các 
nguồn thu lớn; dư địa để phát triển nguồn thu. Phân tích, đánh giá hoạt động chi 
ngân sách tại tỉnh: thay đổi cơ cấu các khoản chi; khả năng cân đối thu - chi. 

- Phân tích, đánh giá hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh. 

2. Đánh giá thực trạng phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp, 
dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

Đánh giá những kết quả đạt được của từng ngành công nghiệp, dịch vụ, nông 
nghiệp; đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế, trong đó phân tích các nguyên nhân 
khách quan và chủ quan. 

3. Đánh giá thực trạng các ngành và lĩnh vực xã hội của tỉnh gồm dân số, 
lao động, việc làm, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ 

- Phân tích, tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển xã hội của tỉnh gồm dân 
số, lao động, việc làm, thất nghiệp, giảm nghèo, y tế, giáo dục, văn hóa, bình đẳng 
giới, trẻ em, thể thao, khoa học công nghệ. 

- Đánh giá những kết quả đạt được của lĩnh vực; đồng thời chỉ ra các tồn tại, 
hạn chế, trong đó phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

4. Đánh giá khả năng huy động các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã 
hội 

- Phân tích, đánh giá về tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: tốc độ tăng, cơ 
cấu theo ngành và lãnh thổ; các lĩnh vực, địa bàn thu hút nhiều vốn đầu tư; hiệu quả 
sử dụng vốn đầu tư (hệ số ICOR); những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc huy 
động và sử dụng hiều quả các nguồn vốn đầu tư trong 10 năm qua. 

- Đánh giá khả năng huy động nguồn lực từ đất đai, khai thác quỹ đất và các 
tài nguyên khác. 

- Đánh giá khả năng huy động nguồn lực lao động (số lượng, chất lượng, tỷ lệ 
đáp ứng yêu cầu). 

- Đánh giá khả năng huy động nguồn lực khoa học và công nghệ. 

- Đánh giá yếu tố thể chế chính thức - phi chính thức, quản trị công cấp tỉnh 
tác động đến phát triển địa phương. 

- Đánh giá những ưu, nhược điểm của mô hình phát triển hiện tại. Chỉ ra các 
động lực tăng trưởng mới, các dư địa phát triển mới, các nguồn lực mới mà tỉnh có 
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thể khai thác, huy động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đáp ứng được khát vọng của 
lãnh đạo và mong mỏi của người dân trong tỉnh. 

5. Đánh giá tiềm năng đất đai và hiện trạng sử dụng đất của tỉnh, tính 
hợp lý và hiệu quả sử dụng đất của tỉnh  

- Đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện 
quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

- Đánh giá tiềm năng đất đai về sử dụng đất. 

6. Đánh giá thực trạng phát triển và sự phù hợp về phân bố phát triển 
không gian của hệ thống đô thị và nông thôn, các khu chức năng, hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn tỉnh 

- Xác định, khoanh vùng các đối tượng lãnh thổ đã được khai thác chủ yếu 
cho các hoạt động kinh tế, xã hội. 

- Đánh giá sự phù hợp về bố trí không gian các khu chức năng, cực tăng 
trưởng, các tuyến hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội, các khu chức năng 
đặc thù. 

- Sự phù hợp về quy mô phát triển các công trình quan trọng cấp tỉnh. 

- Sự phù hợp về sức chứa lãnh thổ. 

7. Đánh giá vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng và quốc gia 

Xác định vị thế, vai trò động lực của tỉnh đối với phát triển vùng KTTĐ phía 
Nam và các đóng góp quan trọng đối với kinh tế của cả nước (GRDP, thu ngân sách, 
xuất khẩu...). 

8. Xác định những tồn tại, hạn chế cần giải quyết; phân tích, đánh giá 
điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức 

- Xác định những tồn tại, hạn chế cần được giải quyết. 

- Tổng hợp đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT). 

NHIỆM VỤ 4: XÁC ĐỊNH QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA 
TỈNH 

1. Xác định quan điểm phát triển của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 

Mục tiêu: 
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(1). Xây dựng tư tưởng chủ đạo; xác định quan điểm về phát triển tỉnh trong 
thời kỳ quy hoạch. 

(2). Xây dựng quan điểm về tổ chức, sắp xếp không gian phát triển các hoạt 
động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài 
nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. 

Yêu cầu: 

(1). Xác định chủ đề phát triển của tỉnh trong thời kỳ 2021-2030 phải thể hiện 
được ý tưởng chủ đạo cho phát triển tỉnh phù hợp với lợi thế so sánh, đặc thù và phát 
huy tiềm năng, nội lực của tỉnh. 

(2). Nội dung quan điểm phát triển của tỉnh phải toàn diện trên 3 trụ cột phát 
triển bền vững: kinh tế - xã hội - môi trường và bao trùm lên các lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, kết 
cấu hạ tầng. 

(3). Tổ chức tham vấn lấy ý kiến và tổng hợp kết quả tham vấn. 

2. Xây dựng kịch bản phát triển và lựa chọn phương án phát triển tỉnh 

Mục tiêu: 

(1). Xác định các kịch bản phát triển, tìm ra kịch bản cơ sở triển khai các 
phương án phát triển.  

(2). Đề xuất lựa chọn 1 phương án phát triển (dân số, thu nhập bình quân đầu 
người) hợp lý và đảm bảo tính khả thi để làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Yêu cầu: 

(1). Xây dựng các kịch bản phải dựa trên những thông tin đầu vào đáng trên 
cậy, dựa trên các yêu cầu phát triển của tỉnh. Phân tích và đánh giá đầy đủ các yếu 
tố tác động từ bối cảnh bên ngoài có ảnh hưởng đến phát triển như: các xu thế toàn 
cầu, chiến lược phát triển của quốc gia, của vùng tác động trực tiếp đến tỉnh, các mối 
quan tâm chung của vùng KTTĐ phía Nam. 

(2). Tham vấn kịch bản và quyết định kịch bản cơ sở để triển khai các phương 
án quy hoạch. 

(3). Đề xuất tối thiểu 3 phương án phát triển khác nhau; có tính toán, phân tích 
các phương án đó theo từng giai đoạn 5 năm: 2021-2025, 2026-2030 và dự báo đến 
năm 2030.  
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(4). Lựa chọn phương án phát triển. Bảo đảm có cơ sở khoa học như phải dựa 
trên phương pháp chuyên gia và/hoặc các phương pháp mô hình hóa toán học… để 
thuyết phục việc lựa chọn 1 phương án phát triển phù hợp, có tính khả thi. Phương 
án được lựa chọn làm cơ sở lập các phương án về: (i) chuyển đổi cơ cấu kinh tế; (ii) 
tổ chức không gian hoặc sử dụng đất; (iii) liên kết phát triển đô thị - nông thôn; (iv) 
phát triển giao thông vận tải; (v) phát triển hạ tầng kỹ thuật; (vi) quản lý môi trường; 
(vii) phát triển văn hóa, xã hội và (viii) quản lý quy hoạch.  

3. Xác định mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 

Mục tiêu: 

(1). Xây dựng tầm nhìn, những mong muốn trong tương lai cho tỉnh. Phác 
thảo khái quát bức tranh kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

(2). Xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, 
phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường gắn với tổ chức, 
sắp xếp không gian phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. 

(3). Định vị vị thế phát triển kinh tế - xã hội; vai trò của tỉnh trong tương quan 
so sánh với các tỉnh trong vùng, của cả nước vào các năm 2025, 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050 ở 3 trụ cột của phát triển bền vững: 

- Trình độ phát triển kinh tế: GRDP/người, các chỉ tiêu phản ánh về chất lượng 
tăng trưởng kinh tế, năng suất, cạnh tranh, hiệu quả phát triển… 

- Trình độ phát triển xã hội: các chỉ số phát triển con người, mức sống dân cư, 
tỷ lệ nghèo, giải quyết việc làm, công bằng xã hội… 

- Chất lượng môi trường sinh thái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa 
dang sinh học… 

Yêu cầu: 

(1). Tầm nhìn (những mong muốn trong tương lai) bao gồm các yếu tố riêng 
biệt về các đặc điểm kinh tế, môi trường, xã hội và tự nhiên. Tầm nhìn cần được phát 
triển dựa trên cơ sở phân tích tình hình phù hợp. Một tầm nhìn đạt được sự đồng 
thuận của nhiều bên tham gia sẽ gắn kết và thúc đẩy các bên liên quan cùng hướng 
đến kết quả chung. Tuy nhiên, các kết quả tương lai chưa thể thấy ngay được. Vì lý 
do này, tầm nhìn cần được tăng cường với một bộ rõ ràng gồm các mục tiêu tổng 
quát và mục tiêu cụ thể. 
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Có thể nghiên cứu đưa ra tầm nhìn cho thành phố Bình Dương với vị trí chức 
năng là đô thị loại I trực thuộc TW đồng thời là thành phố thông minh.  

Phát biểu về tầm nhìn cần có các đặc điểm sau: 

- Có thể đạt được: Tầm nhìn phải thể hiện tham vọng nhưng được xây dựng 
có cơ sở chắc chắn dựa vào thực tế. 

- Truyền cảm hứng: Tầm nhìn cần thúc đẩy các cam kết và kích thích tinh thần 
lạc quan. Một phát biểu tầm nhìn tốt cần thu hút trí tưởng tượng, cổ vũ tinh thần và 
khuyến khích hành động. Tầm nhìn là động lực ngay cả trong lúc khó khăn nhất. 

- Dễ hiểu: Tầm nhìn cần rõ ràng, sử dụng từ ngữ đơn giản, lôi cuốn và thuyết 
phục để các cộng đồng dân cư có thể hiểu và nỗ lực đạt được. 

- Đặc thù và khác biệt: Tầm nhìn của tỉnh cần được xây dựng dựa trên đặc 
điểm riêng có so với các tỉnh khác trong vùng, cả nước. 

(2). Tầm nhìn cần được chuyển đổi thành các mục tiêu phát triển. Các mục 
tiêu xác định phải được thể hiện bằng các hợp phần phát triển không gian, kinh tế - 
xã hội.  

Các mục tiêu tổng quát phải bao hàm các yếu tố đơn lẻ của phát biểu tầm nhìn 
(như kinh tế địa phương, môi trường tự nhiên, năng lực của đội ngũ lãnh đạo, cán 
bộ địa phương) và được cụ thể hóa bỡi các mục tiêu chuyên ngành để đạt được các 
mong muốn trong tương lai. Các mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu là thước đo hoặc là 
“công cụ” hiện thực hóa các mong muốn trong tương lai, và được phân đoạn theo 
mỗi 5 năm để có thể quản lý được trong thời kỳ quy hoạch. 

Các mục tiêu cụ thể đảm bảo nguyên tắc SMART57, bao gồm: vị trí cụ thể (S); 
có thể đo đếm các kết quả (M); có thể đạt được trong điều kiện có các hạn chế nhất 
định (A); mang tính thực tế với các cơ hội có được; và đạt kết quả trong thời gian 
nhất định trong khuôn khổ thời gian thực hiện (T). Các mục tiêu cụ thể này sẽ xây 
dựng nên các chỉ tiêu, về cả định tính và định lượng. 

(a). Các mục tiêu kinh tế: Xác định được tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng 
GRDP, cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, vốn đầu tư phát triển toàn xã 

 
57 S.M.A.R.T là tên viết tắt các chữ đầu của 5 yếu tố sau:  
S – Specific : Cụ thể, dễ hiểu 
M – Measurable : Đo lường được 
A – Attainable : Có thể đạt được 
R – Relevant : Thực tế 
T – Time-Bound : Thời gian hoàn thành 
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hội, ngân sách, ngoại thương, năng suất lao động xã hội và một số chỉ tiêu quan trọng 
khác có so sánh với bình quân chung của cả nước. 

(b). Các mục tiêu xã hội: Về việc làm, giảm nghèo, mức độ phổ cập về học 
vấn, tỷ lệ tăng dân số, lao động qua đào tạo, mức giảm bệnh tật và tệ nạn xã hội. 

(c). Các mục tiêu môi trường: Về độ che phủ rừng, các chỉ số, tiêu chuẩn về 
môi trường, bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn chung. 

(d). Các mục tiêu quốc phòng, an ninh: Về yêu cầu phát triển kinh tế gắn với 
quốc phòng, an ninh, mức độ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

4. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết và các khâu đột phá 
của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch 

Mục tiêu:  

Xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết và các khâu đột phá 
của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu quy hoạch tỉnh 
đề ra. 

Yêu cầu:  

Các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá phải phù hợp với điều kiện đặc 
điểm, tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với bối cảnh phát triển của tỉnh. 

NHIỆM VỤ 5: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH QUAN 
TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Mục tiêu: 

(1). Xác định các ngành quan trọng của tỉnh. 

(2). Xác định chiến lược và mục tiêu phát triển của từng ngành quan trọng 
đó. 

Yêu cầu: 

1. Luận chứng việc xác định và lựa chọn ngành quan trọng của tỉnh. 

Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật khác nhau để xác định ngành quan trọng. 
Đó có thể là những ngành có mối nối phía trước, phía sau lớn (theo kỹ thuật phân 
tích liên ngành của Leontief – dựa trên bảng cân đối IO), những ngành có số nhân 
lớn về sản lượng, việc làm, ngân sách (cũng dựa theo phân tích IO của Leontief), 
hoặc là dự báo những ngành có xu hướng cầu lớn trong tương lai, phù hợp với bối 
cảnh công nghệ mới của thế giới.  
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2. Sắp xếp và tổ chức không gian phát triển các ngành quan trọng của tỉnh. 

3. Đề xuất giải pháp phát triển các ngành quan trọng của tỉnh. 

NHIỆM VỤ 6: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 
- XÃ HỘI 

Mục tiêu: 

1. Bố trí không gian các công trình, dự án quan trọng, các vùng bảo tồn đã 
được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng trên địa bàn tỉnh. 

2. Xác định phương án kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh với hệ thống 
kết cấu hạ tầng quốc gia và vùng. 

3. Xây dựng phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội của 
tỉnh, xác định khu vực khuyến khích phát triển và khu vực hạn chế phát triển. 

4. Đề xuất phương án tổ chức liên kết không gian các hoạt động kinh tế - xã 
hội của tỉnh, cơ chế phối hợp tổ chức phát triển không gian liên huyện. 

5. Lựa chọn phương án sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt 
động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện. 

Yêu cầu: 

Việc lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân theo các 
nguyên tắc chủ yếu sau: 

- Tổ chức không gian phải tạo ra một trật tự hợp lý có tính tới khả năng tài 
nguyên và yêu cầu thị trường, đảm bảo lợi ích cộng đồng và đạt hiệu quả kinh tế - 
xã hội cao. 

- Đảm bảo có sự phát triển hài hòa và tương tác lẫn nhau giữa ngành, lĩnh vực, 
tiểu lãnh thổ này với ngành, lĩnh vực, tiểu lãnh thổ khác; chú ý yêu cầu liên kết giữa 
tỉnh với các tỉnh trong vùng, các tỉnh lân cận thông qua việc phát hiện, dự báo chính 
xác các dòng trao đổi vật chất giữa các tỉnh, vùng. 

- Đảm bảo có sự phù hợp với trình độ nguồn nhân lực và trình độ khoa học – 
công nghệ. 

- Phải kiến thiết cho được những khu vực trung tâm (những trung tâm đô thị, 
thành phố, khu vực ngoại vi) để tạo nét hiện đại - văn minh - thông minh trong tổ 
chức không gian kinh tế - xã hội. 
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NHIỆM VỤ 7: XÂY DỰNG CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ 
(THEO QUY ĐỊNH TẠI CÁC ĐIỂM D, Đ, E, G, H, I VÀ K KHOẢN 2 ĐIỀU 27 

LUẬT QUY HOẠCH) 

1. Phương án quy hoạch hệ thống đô thị 

Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, bao gồm: Phương án phát triển đô thị 
cấp quốc gia, cấp vùng đã được xác định trong quy hoạch vùng trên địa bàn; phương 
án phát triển đô thị tỉnh lỵ và các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn. 

2. Phương án phát triển các khu chức năng 

Phương án phát triển các khu chức năng, bao gồm: phương án phát triển hệ 
thống khu kinh tế; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; 
khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao; khu bảo tồn, khu vực cần được bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã 
được kiểm kê di tích đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 
vùng trên địa bàn; phương án phát triển các cụm công nghiệp; phương án tổ chức 
lãnh thổ khu vực nông thôn, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; 
phương án phân bố hệ thống điểm dân cư; xác định khu quân sự, an ninh; phương 
án phát triển những khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, những khu vực có vai trò 
động lực. 

3. Phương án phát triển mạng lưới giao thông 

Phương án phát triển mạng lưới giao thông, bao gồm: Phương án phát triển 
mạng lưới đường cao tốc, quốc lộ, đường sắt; các tuyến đường thuỷ nội địa và đường 
hàng hải; các cảng biển, sân bay quốc tế, quốc gia; mạng lưới đường bộ, đương thuỷ 
liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa 
bàn, mạng lưới đường tỉnh. 

4. Phương án phát triển mạng lưới cấp điện 

Phương án phát triển mạng lưới cấp điện, bao gồm: Phương án phát triển các 
công trình cấp điện và mạng lưới truyền tải điện đã được xác định trong quy hoạch 
cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; mạng lưới điện truyền tải và lưới điện 
phân phối. 

5. Phương án phát triển mạng lưới viễn thông 

Phương án phát triển mạng lưới viễn thông, bao gồm: Phương án phát triển 
các tuyến viễn thông quốc tế, quốc gia, liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch 
cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật kỹ 
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thuật viễn thông thụ động; công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh 
quốc gia và công trình viễn thông của tỉnh. 

6. Phương án phát triển mạng lưới thuỷ lợi, cấp nước 

Phương án phát triển mạng lưới thuỷ lợi, cấp nước, bao gồm: Phương án phát 
triển mạng lưới thủy lợi, mạng lưới cấp nước quy mô vùng, liên tỉnh đã được xác 
định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; mạng lưới thuỷ lợi, 
cấp nước liên huyện. 

7. Phương án phát triển các khu xử lý chất thải 

Phương án phát triển các khu xử lý chất thải, bao gồm: Phương án phát triển 
các khu xử lý chất thải nguy hại cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định trong quy 
hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; mạng lưới thuỷ lợi, cấp nước liên 
huyện. 

8. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội 

Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, bao gồm: Phương án phát triển 
các dự án hạ tầng xã hội cấp quốc gia, cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định trong 
quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; các thiết chế văn hoá, thể thao, 
du lịch, trung tâm thương mại, hội chợ, triển lãm và các công trình hạ tầng xã hội 
khác của tỉnh. 

NHIỆM VỤ 8: LẬP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ KHOANH VÙNG ĐẤT ĐAI 
THEO KHU CHỨC NĂNG VÀ THEO LOẠI ĐẤT ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH 

CHÍNH CẤP QUẬN, HUYỆN 

Mục tiêu: 

(1). Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và của cấp tỉnh, 
cấp huyện phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh dựa trên hiện 
trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 
quốc gia thời kỳ trước, kết quả thực hiện phương án sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 
trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ trước. 

(2). Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (theo điểm h, khoản 7, điều 
28 Nghị định 37). 

Yêu cầu: 
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1. Định hướng sử dụng đất của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch 

Xác định các quan điểm sử dụng đất, cụ thể: (1) Phát triển kinh tế kết hợp với 
quốc phòng, an ninh;  (2) Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng công nghiệp 
hoá - hiện đại hoá, điều chỉnh những bất hợp lý trong sử dụng đất; (3) Duy trì, bảo 
vệ, cải tạo, chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp; (4) Dành quỹ đất hợp lý cho phát 
triển hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghiệp, thương mại và xây dựng các khu dân cư; 
(5) Khai thác sử dụng đất phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường,… 

Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng:  

- Định hướng sử dụng đất khu sản xuất nông nghiệp 

- Định hướng sử dụng đất khu lâm nghiệp 

- Định hướng sử dụng đất khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

- Định hướng sử dụng đất khu phát triển công nghiệp 

- Định hướng sử dụng đất khu đô thị 

- Định hướng sử dụng đất khu thương mại - dịch vụ 

- Định hướng sử dụng đất khu dân cư nông thôn 

2. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất 

Xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và 
chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất cấp tỉnh gồm: đất trồng cây lâu năm; 
đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng trụ sở 
của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở ngoại giao; đất cụm công nghiệp; đất 
thương mại - dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản; đất di tích lịch sử - văn hóa; đất danh lam thắng cảnh; đất phát triển hạ 
tầng cấp tỉnh gồm đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, 
cơ sở thể dục thể thao, đất giao thông, đất thủy lợi, đất công trình năng lượng, đất 
công trình bưu chính viễn thông; cơ sở tôn giáo; đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng. 

3. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

Khu chức năng gồm khu sản xuất nông nghiệp, khu lâm nghiệp, khu du lịch, 
khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khu phát triển công nghiệp, khu đô thị, 
khu thương mại - dịch vụ, khu dân cư nông thôn. 
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4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất 
đến từng đơn vị hành chính cấp huyện 

5. Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi 

Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi để thực hiện các công trình, dự án 
sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai số 
45/2013/QH13 thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp 
huyện.  

6. Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất 

Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy 
hoạch quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai số 
45/2013/QH13 đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. 

7. Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy 
hoạch 

Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch đến 
từng đơn vị hành chính cấp huyện. 

8. Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

- Bản đồ định hướng sử dụng đất 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 
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NHIỆM VỤ 9: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN 
HUYỆN, VÙNG HUYỆN 

1. Xác định phạm vi, tính chất, hướng phát triển trọng tâm của từng vùng 
liên huyện, vùng huyện. 

2. Bố trí, sắp xếp hệ thống các thị trấn, trung tâm cụm xã theo nhu cầu phân 
bố sản xuất và phân bố dân cư tại từng vùng liên huyện, vùng huyện. 

3. Định hướng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo từng vùng liên huyện, 
vùng huyện. 

4. Xác định phương hướng phát triển cho những lãnh thổ chậm phát triển và 
những lãnh thổ có vai trò động lực. 

Xác định phương hướng phát triển cho những lãnh thổ chậm phát triển và 
những lãnh thổ có vai trò động lực; phát triển các vùng khó khăn gắn với ổn định 
dân cư, xoá đói, giảm nghèo. 

NHIỆM VỤ 10: PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN 
NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Mục tiêu: 

(1). Sắp xếp, phân bố không gian, phân vùng môi trường, bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học, quản lý chất thải, quan trắc và cảnh báo môi trường để bảo vệ 
môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ quy hoạch.  

(2). Sắp xếp, phân bố không gian các khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan 
sinh thái quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở 
bảo tồn đa dạng sinh học để bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phục vụ mục 
tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ quy hoạch.  

Yêu cầu: 

1. Xây dựng nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý 
và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

2. Xây dựng phương án về phân vùng môi trường 

Phương án về phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn 
chế phát thải và vùng khác đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường 
quốc gia 
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3. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu 

Xác định mục tiêu, chỉ tiêu bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh; xác định tên gọi, vị 
trí địa lý, quy mô diện tích, bản đồ, mục tiêu, tổ chức và biện pháp quản lý đối với 
các khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh 
quan sinh thái quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên, cơ 
sở bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. 

4. Phương án về vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải tập trung 

Phương án về vị trí, quy mô loại hình chất thải, công nghệ dự kiến, phạm vi 
tiếp nhận chất thải để xử lý của các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp 
vùng đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trên địa bàn 
tỉnh. 

5. Phương án về quan trắc chất lượng môi trường đất, nước, không khí 

Phương án về điểm, thông số, tần suất quan trắc chất lượng môi trường đất, 
nước, không khí quốc gia, liên tỉnh và tỉnh đã được định hướng trong quy hoạch tổng 
thể quan trắc môi trường quốc gia. 

6. Phương án phát triển bền vững rừng và phát triển kết cấu hạ tầng lâm 
nghiệp 

Phương án phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất 
và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

7. Sắp xếp, phân bố không gian các khu nghĩa trang, khu xử lý chất thải 
liên huyện. 

NHIỆM VỤ 11: PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI 
NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Mục tiêu: 

(1). Phân vùng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh. 

(2). Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại tài nguyên khoáng sản cần đầu tư 
thăm dò, khai thác và tiến độ thăm dò, khai thác. Xác định khu vực cấm, khu vực 
hạn chế, khu vực khuyến khích thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản. 

Yêu cầu: 
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1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng khai thác, sử dụng các 
loại tài nguyên. 

2. Đánh giá tác động của việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại 
khoáng sản 

Đánh giá tác động của việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại 
khoáng sản đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, đa dạng 
sinh học, cảnh quan, dịch vụ hệ sinh thái.  

3. Quan điểm, mục tiêu thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng 
sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch 

- Quan điểm về thăm dò, khai thác, sử dụng bền vững các khoáng sản phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. 

- Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về thăm dò, khai thác, chế biến và sử 
dụng từng loại khoáng sản trong thời kỳ quy hoạch. 

4. Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại tài nguyên khoáng sản  

- Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại tài nguyên khoáng sản cần đầu tư 
thăm dò, khai thác và tiến độ thăm dò, khai thác. Khu vực thăm dò khai thác được 
giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ 
tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp. Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu 
vực khuyến khích thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản. 

- Xác định tài nguyên khoáng sản huy động trong kỳ quy hoạch, bao gồm quy 
mô công suất khai thác, định hướng mục tiêu sản phẩm chế biến và sử dụng, yêu cầu 
về công nghệ khai thác, chế biến đối với từng loại khoáng sản cụ thể. 

- Đối với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng, khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng cần đầu tư thăm dò, khai thác và tiến độ thăm dò, khai thác.  

5. Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến 
đổi khí hậu trong hoạt đông khoáng sản. 

- Đề xuất biện pháp ngăn ngừa các nguy cơ suy thoái, ô nhiễm môi trường, 
những tác động tiêu cực lên khu vực cộng đồng dân cư do hoạt động thăm dò, khai 
thác, chế biến khoáng sản gây ra; 

- Đề xuất các biện pháp phục hồi môi trường trong và sau khi khai thác, chế 
biến, sử dụng khoáng sản; 



50 
 

- Đề xuất các biện pháp áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao 
hiệu quả thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và giảm thiểu tác động 
tiêu cực của việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản. 

NHIỆM VỤ 12: PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI 
NGUYÊN NƯỚC, PHÒNG, CHỐNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TÁC HẠI DO 

NƯỚC GÂY RA 

Mục tiêu: 

(1). Phân vùng chức năng của nguồn nước; xác định nguồn nước dự phòng để 
cấp nước sinh hoạt; xác định công trình điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài 
nguyên nước. 

(2). Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước. 

Yêu cầu: 

1. Phân tích, đánh giá tổng quan hiện trạng tài nguyên nước 

Phân tích, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước; hiện trạng khai thác, sử dụng, 
bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.  

2. Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước  

- Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đến 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ 
sinh thái. 

- Đánh giá hiệu quả và tác động của biện pháp phòng, chống và khắc phục 
hậu quả tác hại do nước gây ra hiện có. 

3. Dự báo các yếu tố tác động tới việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài 
nguyên nước 

Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới 
việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; tác động của rủi ro thiên tai và biến 
đổi khí hậu đến nguồn tài nguyên nước trong thời kỳ quy hoạch. 

4. Quan điểm, mục tiêu khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

- Xác định quan điểm, mục tiêu khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ quản lý, điều hòa, phân phối, khai 
thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại 
do nước gây ra. 

5. Phân vùng chức năng của nguồn nước 

Phân vùng chức năng của nguồn nước; xác định tỷ lệ, thứ tự ưu tiên phân bổ 
trong trường hợp bình thường và hạn hán, thiếu nước; xác định nguồn nước dự phòng 
để cấp nước sinh hoạt; xác định hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử 
dụng nước. 

6. Xác định các giải pháp bảo vệ nguồn nước 

- Xác định các giải pháp bảo vệ nguồn nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm 
hoặc bị suy thoái, cạn kiệt để bảo đảm chức năng của nguồn nước; xác định hệ thống 
giám sát chất lượng nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước. 

- Xác định các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng, 
chống, khắc phục, cảnh báo, dự báo và giảm thiểu tác hại do nước gây ra 

NHIỆM VỤ 13: PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Phân vùng rủi ro đối với từng loại hình thiên tai trên địa bàn. 

2. Xây dựng nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý rủi 
ro thiên tai. 

3. Xây dựng phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu 
trên địa bàn tỉnh. 

4. Xây dựng phương án phòng chống lũ của các tuyến sông có đê 

Xây dựng phương án phòng chống lũ của các tuyến sông có đê, phương án 
phát triển hệ thống đê điều và kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai trên địa bàn 
tỉnh. 
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NHIỆM VỤ 14: XÂY DỰNG DANH MỤC DỰ ÁN CỦA TỈNH VÀ THỨ TỰ 
ƯU TIÊN THỰC HIỆN 

1. Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh trong thời kỳ quy 
hoạch. 

2. Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng của tỉnh 

Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng của tỉnh, luận chứng về khả 
năng đáp ứng về nguồn lực. Xác định danh mục các dự án ưu tiên từ ngân sách và 
danh mục thu hút đầu tư cấp tỉnh theo thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện dự án. 

NHIỆM VỤ 15: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY 
HOẠCH TỈNH 

1. Giải pháp về huy động vốn đầu tư. 

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực. 

3. Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ. 

4. Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển. 

5. Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn. 

6. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. 

II. CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐỂ TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH 
TỈNH 

Nghiên cứu nội dung đề xuất là một trong những nhiệm vụ được thực hiện 
trong quá trình lập quy hoạch tỉnh. Nội dung đề xuất được xác định trong Nhiệm vụ 
lập quy hoạch sẽ được phân công đến các cơ quan, tổ chức liên quan để lập và tích 
hợp vào quy hoạch tỉnh. Việc sử dụng kết quả nghiên cứu đầu ra của các Nội dung 
đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, 
không mâu thuẫn lẫn nhau trong hoạt động quy hoạch. Các nội dung đề xuất phải có 
căn cứ pháp lý, có cơ sở khoa học và xuất phát từ nhu cầu phát triển, yêu cầu quản 
lý Nhà nước của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh.  

Căn cứ pháp lý để lập các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh dựa 
trên Luật Quy hoạch (Luật số 21/2017/QH14), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 28/2018/QH14), Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14), 
Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và các văn bản của pháp luật chuyên ngành 
có liên quan. 
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Các nội dung đề xuất chia theo: (1) Nội dung đề xuất ngành/phân ngành, gồm 
ngành kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ), ngành xã hội (dân số, lao động, 
việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ), ngành môi 
trường, sử dụng đất, ngành an ninh, quốc phòng; ngành kết cấu hạ tầng kỹ thuật (hệ 
thống giao thông, đô thị, cấp điện, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, thông tin truyền 
thông, xử lý chất thải). (2) Nội dung đề xuất cấp huyện, địa bàn vùng liên huyện, 
hành lang kinh tế, không gian biển thuộc tỉnh. (3) Các nội dung kỹ thuật chuyên 
ngành khác không thuộc các trường hợp trên. 
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Bảng 1: Nội dung đề xuất nghiên cứu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh 

TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
1 
 

Nghiên cứu các phương 
án phát triển mạng lưới 
đường bộ trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 
 
(Theo quy định tại Khoản 
1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 
luật có liên quan đến quy 
hoạch- Luật số 
35/2018/QH14) 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển mạng lưới đường bộ trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Lập phương án phát triển mạng lưới đường 
bộ, bao gồm đường cao tốc, quốc lộ, đường 
tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp 
quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh. 

 Lập phương án kết nối hạ tầng giao thông 
đường bộ giữa tỉnh với các tỉnh thành trong 
vùng KTTĐ phía Nam, đặc biệt là TPHCM 
và kết nối với các vùng lân cận khác. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển mạng lưới đường bộ. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển mạng lưới 
đường bộ tại tỉnh. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
mạng lưới đường bộ quốc 
gia* do Bộ Giao thông vận 
tải tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
vùng. 

 Phù hợp nội dung quy định 
tại các luật: Luật Quy hoạch 
(Điểm đ Khoản 2 Điều 27); 
Luật số 35/2018/QH14 
(Khoản 1 Điều 1); Luật Giao 
thông đường bộ số 
23/2008/QH12. 

Sở Giao 
thông vận tải 
(ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 

2 Nghiên cứu các phương 
án phát triển kết cấu hạ 
tầng đường thủy nội địa  
trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 
 
(Theo quy định tại Khoản 
3 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 
luật có liên quan đến quy 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 
trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án phát triển các tuyến đường 
thủy nội địa, bao gồm đường thủy liên tỉnh 
đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc 
gia, quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh. 

 Lập phương án xây dựng các tuyến vận tải 
thủy chính; cảng đường thủy nội địa; hành 
lang bảo vệ luồng; cảng, bến thủy nội địa; 
khu neo đậu ngoài cảng; kè, đập giao thông, 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
kết cấu hạ tầng đường thủy 
nội địa quốc gia* do Bộ Giao 
thông vận tải tổ chức lập. 

 Phù hợp với các quy hoạch 
tài nguyên nước, quy hoạch 
phòng, chống thiên tai, thủy 
lợi, đê điều**. 

 Phù hợp nội dung quy hoạch 
cấp quốc gia và quy hoạch 
vùng. 

Sở Giao 
thông vận tải 
(ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
hoạch- Luật số 
35/2018/QH14) 

báo hiệu đường thủy nội địa và các công 
trình phụ trợ khác phù hợp với quy hoạch 
kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội 
địa. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
đường thủy nội địa tại tỉnh. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật Quy hoạch (Điểm 
đ khoản 2 Điều 27); Luật số 
35/2018/QH14 (Khoản 3 
Điều 4); Luật Giao thông 
đường thủy nội địa số 
23/2004/QH11 đã được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giao thông đường thủy 
nội địa số 48/2014/QH13. 

 
3 Nghiên cứu đề xuất các 

phương án phát triển 
mạng lưới đường sắt, 
đường sắt đô thị (tàu điện 
ngầm) và các phương 
thức vận tải mới trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát 
triển mạng lưới đường sắt, đường sắt đô thị 
(tàu điện ngầm) và các phương thức vận tải 
mới trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập các phương án phát triển mạng lưới 
đường sắt, đường sắt đô thị (tàu điện ngầm) 
và các phương thức vận tải mới phù hợp với 
đô thị Bình Dương; đồng thời đề xuất các 
hướng tuyến kết nối mới, vận tải đa phương 
thức tại các đô thị, kết nối giữa các đô thị 
trong tỉnh và giữa đô thị Bình Dương với các 
đô thị trong vùng KTTĐ phía Nam, đặc biệt 
với đô thị HCM. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển mạng lưới đường sắt, đường sắt 
đô thị (tàu điện ngầm) và các phương thức 
vận tải mới. 

 Phù hợp nội dung quy hoạch 
cấp quốc gia và quy hoạch 
vùng. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
mạng lưới đường bộ, đường 
sắt, Quy hoạch tổng thể phát 
triển hệ thống cảng biển, Quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ 
thống cảng hàng không, sân 
bay toàn quốc, Quy hoạch kết 
cấu hạ tầng đường thủy nội 
địa quốc gia* do Bộ Giao 
thông vận tải tổ chức lập. 

Sở Giao 
thông vận tải 
(ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên 
cứu đầu tư phát triển mạng lưới đường sắt, 
đường sắt đô thị (tàu điện ngầm) và các 
phương thức vận tải mới trong quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

4 Nghiên cứu quy hoạch 
tổng thể phát triển vận tải 
trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát 
triển vận tải phù hợp với đô thị Bình Dương 
trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

 Lập các phương án phát triển phương thức 
vận tải phù hợp với đô thị Bình Dương, bao 
gồm: các phương thức vận tải công cộng như 
xe buýt, metro, taxi các loại… 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển vận tải theo quy hoạch. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên 
cứu đầu tư phát triển vận tải theo quy hoạch 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Sở Giao 
thông vận tải 
(ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 

5 Nghiên cứu quy hoạch 
tổng thể cơ sở hạ tầng 
logistics trong quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu 
phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng logistics, 
dịch vụ logistics trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án phát triển các loại hình dịch 
vụ logistics (bao gồm các loại hình dịch vụ 
theo quy định58).  

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 Sở Giao 
thông vận tải  
(ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 

 
58 Các loại hình dịch vụ logictics được quy định trong Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics 



58 
 

TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Lập phương án phát triển hệ thống trung tâm 
logistics (vị trí, số lượng, công suất, quy mô, 
thời gian xây dựng). 

 Lập phương án phát triển các hành lang chính 
vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh: xác định 
tên tuyến trục, phương thức vận tải (đường 
bộ, đường thủy, đường sắt…). 

 Xác định nhu cầu sử dụng đất và vốn đầu tư 
phát triển logistics. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên đầu tư 
phát triển logistics thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

6 Nghiên cứu các phương 
án sử dụng đất cấp tỉnh  
trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 
 
(Theo quy định tại Khoản 
1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 
luật có liên quan đến quy 
hoạch- Luật số 
35/2018/QH14) 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu sử 
dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất 
đai theo khu chức năng và theo loại đất đến 
từng đơn vị hành chính cấp huyện. 

 Lập phương án sử dụng đất quốc phòng và 
đất an ninh (Sở TN&MT làm việc với Cơ 
quan Công an và Quân đội cùng cấp). 

 Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
sử dụng đất quốc gia do Bộ 
TN&MT tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
sử dụng đất quốc phòng* do 
Bộ Quốc phòng tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
sử dụng đất an ninh* do Bộ 
Công an tổ chức lập. 

 Làm cơ sở để UBND tỉnh tổ 
chức lập kế hoạch sử dụng 
đất cấp tỉnh; UBND cấp 
huyện tổ chức lập quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện (quy 
hoạch có tính chất kỹ thuật), 
kế hoạch sử dụng đất cấp 
huyện; lập kế hoạch sử dụng 
đất quốc phòng, đất an ninh. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
(ngành sử 
dụng đất) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
 Phù hợp với quy định tại các 

Luật: Luật Quy hoạch (Điểm 
l khoản 2 Điều 27); Luật số 
35/2018/QH14 (Khoản 1 
Điều 6), Nghị định 37 
(Khoản 7 điều 28); Luật Đất 
đai số 45/2013/QH13. 

7 Nghiên cứu các phương 
án bảo vệ môi trường 
trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 
 
(Theo quy định tại Điều 7 
Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 37 luật có liên 
quan đến quy hoạch- Luật 
số 35/2018/QH14) 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu bảo 
vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án sắp xếp, phân bố không gian, 
phân vùng môi trường, bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học và quản lý chất thải. 

 Lập phương án phát triển mạng lưới quan 
trắc môi trường tại tỉnh. 

 Lập phương án phát triển mạng lưới trạm khí 
tượng thủy văn tại tỉnh. 

 Lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào 
nội dung bảo vệ môi trường. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên 
cứu đầu tư bảo vệ môi trường trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
bảo vệ môi trường quốc gia* 
do Bộ TN&MT tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
tổng thể bảo tồn đa dạng sinh 
học quốc gia* do Bộ 
TN&MT tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
tổng thể quan trắc môi trường 
quốc gia** do Bộ TN&MT tổ 
chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy ho.ạch 
mạng lưới trạm khí tượng 
thủy văn quốc gia do Bộ 
TN&MT tổ chức lập. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật số 35/2018/QH14 
(Điều 7); NĐ 37 (Khoản 9, 
điều 28); Luật Bảo vệ môi 
trường số 55/2014/QH13; 
Luật Đa dạng sinh học số 
20/2008/QH12; Luật Khí 
tượng thủy văn số 
90/2015/QH13. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
(ngành môi 

trường) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
8 Nghiên cứu các phương 

án quy hoạch công viên 
cây xanh, hành lang cây 
xanh, khu vực tự nhiên59, 
không gian mở và giải 
trí60 phục vụ cư dân và du 
khách ở các đô thị trên 
địa bàn tỉnh trong thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Lập các phương án bảo vệ, giữ gìn, cải thiện 
và mở rộng không gian mở và giải trí, cảnh 
quan, công viên cây xanh, hành lang cây 
xanh, khu vực tự nhiên phục vụ cư dân và du 
khách các đô thị trên địa bàn tỉnh. 

 Đề xuất kế hoạch sử dụng đất thuộc về không 
gian mở và giải trí, cảnh quan, công viên cây 
xanh, hành lang cây xanh, khu vực tự nhiên. 

 Sở Xây dựng 
(vùng liên 

huyện) 

9 Nghiên cứu các phương 
án quản lý chất thải rắn 
và khu nghĩa trang trên 
địa bàn tỉnh trong thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Xác định các chỉ tiêu chất thải rắn theo cấp 
loại đô thị, loại hình công nghiệp. 

 Dự báo tổng lượng chất thải rắn cần xử lý, 
bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp. 

 Lựa chọn phương án tổ chức thu gom, xử lý 
chất thải rắn. 

 Xác định vị trí, quy mô các công trình xử lý 
chất thải rắn; công trình xử lý chất thải rắn 
của các đô thị, khu công nghiệp, các khu 
chức năng lớn khác thuộc phạm vi tỉnh, tính 
đến phạm vi liên tỉnh, liên vùng. 

 Xác định các chỉ tiêu đất nghĩa trang theo cấp 
loại đô thị và theo công nghệ táng. 

 Dự báo nhu cầu đất nghĩa trang. 
 Xác định vị trí, quy mô các nghĩa trang cấp 

vùng và công nghệ táng phù hợp. 

 Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
(ngành môi 

trường) 

10 Nghiên cứu các phương 
án bảo vệ, thăm dò, khai 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
điều tra cơ bản địa chất về 

 
59 Khu vực tự nhiên, khu vực bảo tồn (natural areas).  
60 Không gian mở và giải trí - open and recreational space. 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
thác và sử dụng tài 
nguyên trong quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 
 
(Theo quy định tại Khoản 
4 Điều 5; Khoản 14 Điều 
8 Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có 
liên quan đến quy hoạch- 
Luật số 35/2018/QH14) 
 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu bảo 
vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên 
trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

 Lập nội dung điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản. 

 Lập nội dung phương án bảo vệ, thăm dò, 
khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản. 

 Lập nội dung phương án khai thác, sử dụng, 
bảo vệ tài nguyên nước (nước mặt và nước 
dưới đất) và khắc phục hậu quả tác hại do 
nước gây ra. 

 Lập nội dung phương án khoanh vùng khu 
vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến 
khích khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
theo quy định của pháp luật về tài nguyên 
nước. 

 Lập nội dung phương án quy hoạch tổng hợp 
lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực cho bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử 
dụng tài nguyên trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư bảo vệ, thăm dò, khai thác 
và sử dụng tài nguyên trong quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

khoáng sản quốc gia* do Bộ 
TN&MT tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
thăm dò, khai thác, chế biến 
và sử dụng các loại khoáng 
sản* do Bộ Công thương tổ 
chức lập. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật Quy hoạch (Điểm 
n khoản 2 Điều 27), Nghị 
định 37 (Khoản 10 điều 28), 
Luật số 35/2018/QH14 
(Khoản 14 Điều 8), Luật 
Khoáng sản số 
60/2010/QH12. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
(ngành môi 

trường) 

 Phù hợp nội dung với các quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tổng 
hợp lưu vực sông liên tỉnh, 
nguồn nước liên tỉnh (khoản 
4 điều 5 Luật số 
35/2018/QH14). 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
tài nguyên nước quốc gia* do 
Bộ TN&MT tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
tổng hợp lưu vực sông Đồng 
Nai** do Bộ TN&MT tổ 
chức lập. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật số 35/2018/QH14 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
(Khoản 4 Điều 5), Luật Tài 
nguyên nước số 
17/2012/QH13. 

11 Nghiên cứu các phương 
án phát triển mạng lưới 
viễn thông; hạ tầng kỹ 
thuật viễn thông thụ 
động; công trình viễn 
thông quan trọng tỉnh 
Bình Dương thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát 
triển mạng lưới viễn thông; hạ tầng kỹ thuật 
viễn thông thụ động; công trình viễn thông 
quan trọng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án phát triển mạng lưới viễn 
thông, bao gồm các tuyến viễn thông quốc tế, 
quốc gia, liên tỉnh đã được xác định trong 
quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên 
địa bàn. 

 Lập phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật 
viễn thông thụ động; công trình viễn thông 
quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và 
công trình viễn thông của tỉnh. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển mạng lưới viễn thông; hạ tầng 
kỹ thuật viễn thông thụ động; công trình viễn 
thông quan trọng. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên 
cứu đầu tư phát triển mạng lưới viễn thông; 
hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; công 
trình viễn thông quan trọng thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hạ tầng thông tin và truyền 
thông quốc gia* do Bộ TTTT 
tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
phát triển viễn thông quốc 
gia** và Quy hoạch hạ tầng 
kỹ thuật viễn thông thụ 
động** do Bộ TTTT tổ chức 
lập. Cũng là cơ sở để UBND 
tỉnh cụ thể hóa thành Quy 
hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ động tại tỉnh. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật Quy hoạch (Điểm 
g Khoản 2 Điều 27), Luật 
Viễn thông số 
41/2009/QH12, Luật Tần số 
vô tuyến điện số 
42/2009/QH12. 

 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông  
(Ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 

12 Nghiên cứu các phương 
án phát triển hạ tầng công 
nghệ thông tin, hạ tầng 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát 
triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng 
đảm bảo an toàn thông tin mạng trong quy 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hạ tầng thông tin và truyền 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông  
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
đảm bảo an toàn thông tin 
mạng tỉnh Bình Dương 
thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Phương án phát triển cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin, nền tảng công nghệ thông 
tin cho phát triển đô thị thông minh; thích 
ứng với CMCN 4.0. 

 Phương án phát triển hạ tầng đảm bảo an 
toàn thông tin mạng. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ 
tầng đảm bảo an toàn thông tin mạng trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên 
cứu đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông 
tin, hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin mạng 
trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

thông quốc gia* do Bộ TTTT 
tổ chức lập. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật Quy hoạch (Điểm 
g Khoản 2 Điều 27), Luật số 
35/2018/QH14 (Khoản 1 
Điều 18), Luật Công nghệ 
thông tin số 67/2006/QH11, 
Luật An toàn thông tin mạng 
số 86/2015/QH13 

(Ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 

13 Nghiên cứu các phương 
án phát triển mạng bưu 
chính công cộng, mạng 
lưới cơ sở báo chí, phát 
thanh, truyền hình, thông 
tin điện tử, cơ sở xuất bản 
tỉnh Bình Dương thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát 
triển mạng bưu chính công cộng, mạng lưới 
cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông 
tin điện tử, cơ sở xuất bản trong quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 Lập nội dung phương án phát triển mạng bưu 
chính công cộng. 

 Lập nội dung phương án phát triển mạng lưới 
cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông 
tin điện tử, cơ sở xuất bản. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
phát triển mạng bưu chính 
công cộng** do Bộ TTTT tổ 
chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
phát triển mạng lưới cơ sở 
báo chí, phát thanh, truyền 
hình, thông tin điện tử, cơ sở 
xuất bản quốc gia* do Bộ 
TTTT tổ chức lập. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật số 35/2018/QH14 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông  
(Ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển mạng bưu chính công cộng, 
mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền 
hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên 
cứu đầu tư phát triển mạng bưu chính công 
cộng, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, 
truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản 
trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

(Khoản 1 Điều 19, Khoản 2 
Điều 20), Luật Xuất bản số 
19/2012/QH13, Luật Báo chí 
số 103/2016/QH13; Luật Bưu 
chính số 49/2010/QH12. 

14 Nghiên cứu các phương 
án xây dựng vùng liên 
huyện, vùng huyện trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 
 
(Theo quy định tại Điều 
28 Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có 
liên quan đến quy hoạch- 
Luật số 35/2018/QH14) 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu xây 
dựng vùng liên huyện, vùng huyện trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

 Xác định phạm vi, tính chất, hướng phát 
triển trọng tâm của các vùng liên huyện, 
vùng huyện trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Bố trí, sắp xếp hệ thống các thị trấn, trung 
tâm cụm xã theo nhu cầu phân bố sản xuất 
và phân bố dân cư tại từng vùng liên huyện, 
vùng huyện. 

 Định hướng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật 
theo từng vùng liên huyện, vùng huyện. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện 
trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

 Là cơ sở để UBND tỉnh, 
UBND cấp huyện tổ chức lập 
các quy hoạch có tính chất kỹ 
thuật, chuyên ngành như: 
Quy hoạch xây dựng vùng 
liên huyện, quy hoạch xây 
dựng vùng huyện, quy hoạch 
xây dựng khu chức năng. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật QH (Điểm m 
khoản 2 điều 27), Nghị định 
37 (Khoản 8 điều 28), Luật số 
35/2018/QH14 (Điều 28), 
Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13. 

Sở Xây dựng 
(vùng liên 

huyện) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư xây dựng vùng liên 
huyện, vùng huyện trong quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

15 Nghiên cứu các phương 
án quy hoạch hệ thống đô 
thị và nông thôn trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 
(Theo quy định tại Điều 
29 Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có 
liên quan đến quy hoạch- 
Luật số 35/2018/QH14) 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu quy 
hoạch hệ thống đô thị và nông thôn trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

 Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, bao 
gồm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đã được 
xác định trong quy hoạch vùng trên địa bàn 
tỉnh; phương án phát triển đô thị trung tâm 
của đô thị Bình Dương và các thành phố, thị 
xã, thị trấn trên địa bàn; phương án phát 
triển các đô thị xanh, đô thị thông minh. 

 Phương án quy hoạch hệ thống nông thôn 
hay phương án tổ chức lãnh thổ khu vực 
nông thôn, phân bố hệ thống điểm dân cư 
nông thôn. 

 Phương án quy hoạch vùng dân cư và tổ 
chức sản xuất thích ứng với thiên tai. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn 
trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư trong quy hoạch hệ thống 
đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hệ thống đô thị và nông thôn 
do Bộ Xây dựng tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
vùng. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật Quy hoạch (Điểm 
d khoản 2 điều 27), Luật Quy 
hoạch đô thị số 
30/2009/QH12, Luật số 
35/2018/QH14 (Điều 29), 
Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13, Luật Phòng, 
chống thiên tai số 
33/2013/QH13. 

Sở Xây dựng 
(Ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 

16 Nghiên cứu các phương 
án quy hoạch các đơn vị 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu quy 
hoạch các đơn vị ở, khu ở phục vụ phát triển 

 Sở Xây dựng 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
ở, khu ở phục vụ phát 
triển đô thị, phát triển nhà 
ở cho người dân, nhà ở 
cho công nhân, nhà ở cho 
người có thu nhập thấp 
trong thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

đô thị, phát triển nhà ở cho người dân, nhà ở 
cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập 
thấp trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Phương án quy hoạch các đơn vị ở, khu ở: 
cung cấp, bố trí xây dựng nhà ở và các dịch 
vụ thiết yếu hàng ngày phục vụ phát triển đô 
thị, phát triển nhà ở cho người dân, nhà ở 
cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập 
thấp đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản về nhà 
ở cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực thực hiện quy hoạch. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư trong quy hoạch các đơn 
vị ở, khu ở phục vụ phát triển đô thị, phát 
triển nhà ở cho người dân, nhà ở cho công 
nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp 
trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

(Ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 

17 Nghiên cứu các phương 
án phát triển hạ tầng cấp 
nước gắn với phát triển hệ 
thống đô thị, nông thôn, 
các khu chức năng trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển hạ tầng cấp nước gắn với phát 
triển hệ thống đô thị, nông thôn, các khu 
chức năng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phương án quy hoạch hạ tầng cấp nước gắn 
với phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, hệ 
thống các khu chức năng phù hợp với định 
hướng phát triển đô thị Bình Dương (Xác 
định trữ lượng nguồn nước; Các chỉ tiêu và 
tiêu chuẩn áp dụng; Dự báo tổng hợp các 

 Sở Xây dựng 
(Ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
nhu cầu dùng nước; Cân bằng nguồn nước, 
phân tích chênh lệch cung - cầu; Các giải 
pháp chọn nguồn nước, cấp nước; Xác định 
công suất các công trình đầu mối; Các giải 
pháp về bảo vệ nguồn nước). 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển hạ tầng cấp nước gắn với phát 
triển hệ thống đô thị, nông thôn trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển hạ tầng cấp 
nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

18 Nghiên cứu các phương 
án phát triển hạ tầng thoát 
nước và phương án chống 
ngập lụt gắn với phát 
triển hệ thống đô thị, 
nông thôn, các khu chức 
năng trong quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 
 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển hạ tầng thoát nước gắn và chống 
ngập lụt với phát triển hệ thống đô thị, nông 
thôn, các khu chức năng trong quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 Phương án quy hoạch hạ tầng thoát nước 
sinh hoạt, nước mưa, nước thải gắn với phát 
triển hệ thống đô thị, nông thôn, hệ thống 
các khu chức năng phù hợp với định hướng 
phát triển đô thị Bình Dương (Xác định các 
chỉ tiêu nước thải theo cấp loại đô thị, loại 
hình công nghiệp; Dự báo tổng lượng nước 
thải cần xử lý, bao gồm nước thải sinh hoạt, 
công nghiệp; Lựa chọn loại hình hệ thống 
thoát nước thải (riêng, chung hay nửa riêng; 
Xác định quy mô các công trình xử lý nước 

 Sở Xây dựng 
(Ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
thải của các đô thị, khu công nghiệp, các 
khu chức năng lớn khác). 

 Phương án chống ngập lụt: gia cố các công 
trình đê điều, trạm bơm, cống qua đê, cống 
ngăn triều, nạo vét kênh, mương, cống 
rãnh; xác định các công trình chống ngập 
lụt cần phải xây mới; tổ chức tiêu thoát 
nước mưa, nước thải đô thị, nạo vét kênh 
mương, hệ thống cống thoát nước,… 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển hạ tầng thoát nước và chống 
ngập lụt gắn với phát triển hệ thống đô thị, 
nông thôn trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển hạ tầng thoát 
nước và chống ngập lụt thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

19 Nghiên cứu các phương 
án phát triển thủy lợi, 
phát triển hệ thống đê 
điều, phương án phòng, 
chống lũ của tuyến sông 
có đê, phương án phòng, 
chống thiên tai, ứng phó 
với biến đổi khí hậu trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 
 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển thủy lợi, phát triển hệ thống đê 
điều, phương án phòng, chống lũ của tuyến 
sông có đê, phương án phòng, chống thiên 
tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Lập phương án phát triển hạ tầng thủy lợi. 
 Lập phương án phát triển hạ tầng đê điều. 
 Lập phương án phát triển hạ tầng phòng, 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 
hậu. 

 Phù hợp nội dung các quy 
hoạch do Bộ NN&PTNT tổ 
chức lập: Quy hoạch phòng, 
chống thiên tai và thủy lợi*; 
Quy hoạch thủy lợi**; Quy 
hoạch đê điều**; Quy hoạch 
phòng, chống lũ của tuyến 
sông có đê**. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật số 35/2018/QH14 
(Khoản 5 Điều 14), Luật 
Thủy lợi số 08/2017/QH14, 
Luật Đê điều số 

Sở 
NN&PTNT 
(Ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
(Theo quy định tại Điều 
13, Khoản 5 Điều 14 Luật 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 luật có liên 
quan đến quy hoạch- Luật 
số 35/2018/QH14) 

 Lập phương án phát triển hạ tầng phòng, 
chống lũ của tuyến sông có đê thuộc phạm 
vi quản lý của tỉnh. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển thủy lợi, phát triển hệ thống đê 
điều, phương án phòng, chống lũ của tuyến 
sông có đê, phương án phòng, chống thiên 
tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư  phát triển thủy lợi, phát 
triển hệ thống đê điều, phương án phòng, 
chống lũ của tuyến sông có đê, phương án 
phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 
khí hậu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

79/2006/QH11, Luật phòng 
chống thiên tai 
33/2013/QH13. 

20 Lập nội dung phương án 
phát triển nông, lâm, thủy 
sản trong quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 
 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển nông, lâm, thủy sản trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Lập nội dung phương án phát triển các vùng 
sản xuất nông nghiệp tập trung. 

 Lập nội dung phương án quy hoạch vùng 
không nhiễm sinh vật gây hại; phương án 
quy hoạch vùng và cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vật. 

 Lập nội dung phương án phát triển các vùng 
nuôi trồng thủy sản tập trung. 

 Lập nội dung phương án bảo vệ và khai thác 
nguồn lợi thủy sản. 

 Phù hợp nội dung các quy 
hoạch do Bộ NN&PTNT tổ 
chức lập: QH vùng không 
nhiễm sinh vật gây hại**; 
Quy hoạch vùng và cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật**; 
Quy hoạch vùng sản xuất 
thích ứng với thiên tai**; 
Quy hoạch lâm nghiệp*; Quy 
hoạch bảo vệ và khai thác 
nguồn lợi thủy sản*. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật phòng chống thiên 
tai 33/2013/QH13, Luật Lâm 

Sở 
NN&PTNT 
(ngành kinh 

tế) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Lập nội dung phương án phát triển lâm 
nghiệp. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển nông, lâm, thủy sản thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển nông, lâm, thủy 
sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

nghiệp 16/2017/QH14, Luật 
thuỷ sản 18/2017/QH14, Luật 
Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
41/2013/QH13, Luật Thú y 
số 79/2015/QH13.   

 

21 Nghiên cứu các phương 
án phát triển phát triển hạ 
tầng năng lượng, mạng 
lưới cấp điện, hạ tầng dự 
trữ, cung ứng xăng dầu, 
khí đốt trong quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 
 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển hạ tầng năng lượng, mạng lưới cấp 
điện, hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí 
đốt trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phương án phát triển năng lượng điện mặt 
trời, điện gió và các năng lượng tái tạo khác. 

 Phương án phát triển mạng lưới cấp điện, 
bao gồm các công trình cấp điện và mạng 
lưới truyền tải điện đã được xác định trong 
quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng 
trên địa bàn; mạng lưới điện truyền tải và 
lưới điện phân phối. 

 Phương án phát triển hạ tầng dự trữ, cung 
ứng xăng dầu, khí đốt. 

 Phương án sử dụng đất cho phát triển phát 
triển hạ tầng năng lượng, mạng lưới cấp 
điện, hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí 
đốt trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển hạ tầng năng lượng, mạng lưới 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
tổng thể về năng lượng quốc 
gia* do Bộ Công Thương tổ 
chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
phát triển điện lực quốc gia* 
do Bộ Công Thương tổ chức 
lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng 
dầu, khí đốt* do Bộ Công 
Thương tổ chức lập. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật Quy hoạch (Điểm 
e khoản 2 điều 27), Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
11 luật có liên quan đến quy 
hoạch (Khoản 2 điều 10), 
Luật số 35/2018/QH14 
(Khoản 2 điều 6), Luật Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả số 50/2010/QH12, 

Sở Công 
thương 

(Ngành kết 
cấu hạ tầng 
kỹ thuật) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
cấp điện, hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, 
khí đốt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển hạ tầng năng 
lượng, mạng lưới cấp điện, hạ tầng dự trữ, 
cung ứng xăng dầu, khí đốt thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Luật Điện lực số 
28/2004/QH11 đã được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật điện lực số 
24/2012/QH13. 

22 Lập phương án phát triển 
hệ thống khu kinh tế, khu 
công nghiệp, khu công 
nghệ cao; các cụm công 
nghiệp trong quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao; các cụm công 
nghiệp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phương án phát triển các khu công nghiệp61, 
bao gồm: khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ 
trợ, khu công nghiệp sinh thái, khu công 
nghiệp - đô thị - dịch vụ; phương án phát 
triển các khu kinh tế62. 

 Phương án phát triển khu công nghệ cao. 
 Phương án phát triển các cụm công nghiệp. 
 Đề xuất việc xây dựng khu công nghiệp mới 

có chất lượng và tính cạnh tranh cao phù hợp 
với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 
hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao; các cụm công 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Sở Công 
thương;  

Ban quản lý 
các khu công 

nghiệp;  
Sở Khoa học 
và công nghệ 
(Ngành kinh 

tế) 

 
61 Căn cứ theo Quyết định số: 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 
62 Căn cứ theo Quyết định số: 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống khu 
kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ 
cao; các cụm công nghiệp thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

23 Nghiên cứu các phương 
án nâng cấp, chuyển đổi 
các khu công nghiệp hiện 
hữu sang khu công 
nghiệp hỗ trợ, khu công 
nghiệp sinh thái, khu 
công nghiệp đổi mới sáng 
tạo, khu công nghiệp-đô 
thị-dịch vụ, hay các khu 
đô thị, khu dân cư… phù 
hợp với định hướng mới 
của đô thị Bình Dương 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu của 
việc nâng cấp, chuyển đổi các khu công 
nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh 
thái phù hợp với định hướng mới của đô thị 
Bình Dương. 

 Xác định loại hình cần chuyển đổi cho từng 
KCN hiện hữu sang khu công nghiệp hỗ trợ, 
khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp 
đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp-đô thị- 
dịch vụ, hay các khu đô thị, khu dân cư, 
v.v…; và đề xuất các biện pháp, lộ trình 
(ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) và cơ chế 
chính sách nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi. 

 Đề xuất việc xây dựng khu công nghiệp (sau 
chuyển đổi) có chất lượng và tính cạnh tranh 
cao phù hợp với doanh nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo. 

 Đề xuất các biện pháp về cơ chế quản lý 
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Sở Công 
thương;  

Ban quản lý 
các khu công 

nghiệp 
(ngành kinh 

tế) 

24 Định hướng phát triển các 
khu công nghiệp - đô thị - 
dịch vụ trong bối cảnh 

 Xác định các quan điểm, tầm nhìn dài hạn, 
mục tiêu phát triển các khu công nghiệp - 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

Sở Công 
thương;  

Sở Xây dựng, 
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Cơ quan tổ 

chức lập 
tỉnh xây dựng thành phố 
thông minh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

đô thị - dịch vụ trong bối cảnh tỉnh Bình 
Dương xây dựng thành phố thông minh. 

 Thực hiện các dự báo và lượng hóa mối 
quan hệ giữa việc phát triển khu công 
nghiệp - đô thị - dịch vụ của tỉnh với một số 
biến số kinh tế-xã hội quan trọng ở Bình 
Dương. 

 Phân tích hệ thống về phát triển khu công 
nghiệp - đô thị - dịch vụ thích ứng với biến 
đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững 
(xanh và thông minh). 

 Định hướng bố trí không gian theo lãnh thổ 
cho các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ. 

 Định hướng không gian giữa khu chức năng 
chính (khu công nghiệp) và khu chức năng 
hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiện ích xã hội 
cho khu công nghiệp, bao gồm các phân 
khu chức năng như: Nhà ở, bệnh viện, 
trường học, trung tâm nghiên cứu và phát 
triển, trung tâm ươm tạo doanh nghiệp và 
một số hạng mục công trình kinh tế - xã hội 
khác… cho từng khu công nghiệp - đô thị - 
dịch vụ. 

 Đề xuất các mô hình quản lý nhà nước về 
KCN ở cấp địa phương. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Ban quản lý 
các khu công 

nghiệp 
(ngành kinh 

tế) 

25 Nghiên cứu đề xuất các 
mô hình khu công nghiệp 
sinh thái63, khu công 

 Xác định các quan điểm, tầm nhìn dài hạn, 
mục tiêu (vai trò) của các khu công nghiệp 
sinh thái, khu công nghiệp sinh thái thông 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

Sở Công 
thương;  

 
63 Khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Parks, EIP) bắt đầu được biết đến rộng rãi vào những năm 1990. Khái niệm EIP bắt nguồn từ 2 ý tưởng mạnh mẽ: 
tính bền vững và sinh thái công nghiệp. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA) định nghĩa EIP là "một cộng đồng sản xuất và cung cấp dịch vụ cho các 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
nghiệp sinh thái thông 
minh tại tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

minh trong bối cảnh tỉnh Bình Dương xây 
dựng thành phố thông minh.  

 Xác định các tiêu chuẩn xây dựng khu công 
nghiệp sinh thái, khu công nghiệp sinh thái 
thông minh. Hay, xác định các nhân tố đem 
lại thành công của khu công nghiệp sinh 
thái. 

 Thực hiện các dự báo và lượng hóa mối 
quan hệ giữa việc phát triển khu công 
nghiệp sinh thái của tỉnh với một số biến số 
kinh tế-xã hội quan trọng ở Bình Dương. 

 Phân tích hệ thống về phát triển khu công 
nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí 
hậu và phát triển đô thị bền vững (xanh và 
thông minh). 

 Định hướng bố trí không gian theo lãnh thổ 
cho các khu công nghiệp sinh thái. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Ban quản lý 
các khu công 

nghiệp 
(ngành kinh 

tế) 

26 Nghiên cứu đề xuất các 
mô hình phố (quận) đổi 
mới sáng tạo64, mô hình 
phố công nghệ tại tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 

 Xác định mục tiêu, vai trò của của mô hình 
phố sáng tạo (phát triển hoặc cải tạo khu vực 
kém phát triển của thành phố; thu hút, tạo ra, 
giữ chân các doanh nghiệp tài năng; trở thành 
hoặc tiếp tục là một trung tâm đổi mới). 

 Nghiên cứu phân vùng, tính đa dạng, mật độ, 
các cơ sở hạ tầng sáng tạo và bền vững, các 
tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố; 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư,  

Sở Xây dựng 
(ngành kinh 

tế) 

 
doanh nghiệp đang muốn tăng cường hiệu suất kinh tế và hiệu quả môi trường bằng cách hợp tác trong việc quản lý các vấn đề môi trường và tái sử dụng, bao gồm 
năng lượng, nước và nguyên vật liệu. Bằng cách này, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có được lợi ích tập thể lớn hơn tổng lợi ích cá nhân nếu từng doanh nghiệp tối ưu 
hóa hiệu suất cá nhân của mình. 
64 Mô hình phố (quận) sáng tạo (Innovation Districts) đầu tiên được thành lập ở Barcelona năm 2000 với tên gọi 22@Barcelona. Phố sáng tạo được thành lập nhằm 
tạo động lực tăng trưởng thông qua việc bắt chước các mô hình phố công nghệ công nghệ như Silicon Alley (Manhattan), Cyber District (Boston), hay Silicon 
Sentier (Paris). Tính đến năm 2015, trên thế giới có 15 phố sáng tạo và nhiều nơi đang trong quá trình xây dựng. 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
đảm bảo mục tiêu nâng cao năng lực sáng tạo 
trong khi vẫn thúc đẩy chất lượng cuộc sống. 

 Xác định các nội dung, lĩnh vực cần chuyển 
đổi sang các hoạt động kinh tế sáng tạo và 
dựa trên tri thức nhằm đảm bảo lợi thế cạnh 
tranh của đô thị Bình Dương trong thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

27 Lập phương án phát triển 
hệ thống các chợ, trung 
tâm thương mại, hội chợ, 
triển lãm, tổng kho, các 
điểm tập kết hàng đô thị65 
trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển hệ thống các chợ, trung tâm 
thương mại, hội chợ, triển lãm, tổng kho, các 
điểm tập kết hàng đô thị trong quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 Phương án phát triển hệ thống các chợ, trung 
tâm thương mại, hội chợ, triển lãm, tổng 
kho, các điểm tập kết hàng đô thị. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển hệ thống các chợ, trung tâm 
thương mại, hội chợ, triển lãm, tổng kho, các 
điểm tập kết hàng đô thị thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống hệ 
thống các chợ, trung tâm thương mại, hội 
chợ, triển lãm, tổng kho, các điểm tập kết 
hàng đô thị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật Quy hoạch (Điểm 
d, k khoản 2 điều 27), Luật 
Thương mại số 
36/2005/QH11, Luật Khoa 
học và công nghệ, Luật Công 
nghệ cao.     

Sở Công 
thương 

(Ngành kinh 
tế) 

 
65 Các điểm tập kết hàng đô thị (Urban consolidation centers – UCCs) là các địa điểm, thường là ở ngoại ô thành phố, nơi hàng được giao được đưa đến, sắp xếp 
và gửi đi. 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
28 Nghiên cứu đề xuất các 

phương án phát triển hệ 
thống khu du lịch trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển hệ thống khu du lịch trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Phương án tổ chức không gian phát triển du 
lịch, hệ thống khu du lịch, phát triển kiến 
trúc và cảnh quan. 

 Phương án phát triển kết cấu hạ tầng và cơ 
sở vật chất kỹ thuật du lịch. 

 Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch 
chủ yếu. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển hệ thống khu du lịch thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống khu 
du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hệ thống du lịch* quốc gia do 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

 Là cơ sở để UBND tỉnh tổ 
chức lập Quy hoạch bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di tích 
tại tỉnh**. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật: Luật Di sản văn hóa số 
28/2001/QH10 đã được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Di sản văn hóa số 
32/2009/QH12.   

Sở VH, 
TT&DL 

(ngành kinh 
tế) 

29 Nghiên cứu đề xuất các 
phương án phát triển 
mạng lưới cơ sở hạ tầng 
xã hội thuộc lĩnh vực văn 
hóa, thể thao, du lịch 
trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội 
thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 
trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án phát triển mạng lưới cơ sở 
hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực văn hóa, thể 
thao, du lịch. 

 Lập phương án phân bố không gian bảo tồn, 
bảo tàng, di sản văn hóa. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hệ thống du lịch* do Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
mạng lưới cơ sở văn hóa và 
thể thao* do Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

 Phù hợp với Pháp lệnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
4 pháp lệnh có liên quan đến 
quy hoạch. 

Sở VH, 
TT&DL 

(ngành xã 
hội) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư  phát triển mạng lưới cơ 
sở hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực văn hóa, thể 
thao, du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

30 Nghiên cứu đề xuất các 
phương án phát triển 
mạng lưới cơ sở hạ tầng 
xã hội thuộc lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo và khoa học, 
công nghệ trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội 
thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa 
học, công nghệ trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian mạng lưới cơ sở giáo dục 
mầm non, phổ thông, giáo dục thường 
xuyên 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian mạng lưới cơ sở giáo dục đại 
học và sư phạm. 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian mạng lưới cơ sở giáo dục 
chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ 
thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục 
hòa nhập. 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian mạng lưới tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội 
thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
mạng lưới cơ sở giáo dục đại 
học và sư phạm* do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hệ thống cơ sở giáo dục 
chuyên biệt đối với người 
khuyết tật và hệ thống trung 
tâm hỗ trợ phát triển giáo dục 
hòa nhập* do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
mạng lưới cơ sở tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập* 
do Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức lập. 

Sở giáo dục 
và đào tạo 

Sở Khoa học 
và công nghệ 

(ngành xã 
hội) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
học, công nghệ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư  phát triển mạng lưới cơ 
sở hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục, 
đào tạo và khoa học, công nghệ thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

31 Nghiên cứu đề xuất các 
phương án phát triển hệ 
thống y tế trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển hệ thống y tế trong quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian mạng lưới y tế dự phòng. 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian mạng lưới khám, chữa bệnh 
và phục hồi chức năng. 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian mạng lưới y tế cơ sở. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển hệ thống y tế thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống y tế 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
mạng lưới cơ sở y tế quốc 
gia* do Bộ Y tế tổ chức lập. 

 Phù hợp với quy hoạch vùng. 
 Phù hợp với quy định tại các 

Luật: Luật Quy hoạch (Điểm 
k, khoản 2 điều 27), Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12, Luật Người 
cao tuổi số 29/2009/QH12. 

Sở Y tế 
(ngành xã 

hội) 

32 Nghiên cứu đề xuất các 
phương án phát triển 
mạng lưới cơ sở hạ tầng 
xã hội thuộc lĩnh vực lao 
động, thương binh và xã 
hội trong quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội 
thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã 
hội trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian mạng lưới cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
mạng lưới cơ sở trợ giúp xã 
hội do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hệ thống cơ sở xã hội nuôi 
dưỡng, điều dưỡng người có 
công với cách mạng do Bộ 

Sở Lao động 
thương binh 

và xã hội 
(ngành xã 

hội) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian mạng lưới cơ sở trợ giúp xã 
hội. 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian hệ thống cơ sở xã hội nuôi 
dưỡng, điều dưỡng người có công với cách 
mạng. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội 
thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã 
hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư  phát triển mạng lưới cơ 
sở hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực lao động, 
thương binh và xã hội thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

Lao động - Thương binh và Xã 
hội tổ chức lập. 

 Phù hợp với nội dung Quy 
hoạch mạng lưới cơ sở giáo 
dục nghề nghệp do Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội 
tổ chức lập. 

 Phù hợp với quy hoạch vùng. 
 Phù hợp với quy định tại các 

Luật: Luật Quy hoạch  (Điểm 
k, khoản 2 điều 27), Luật 
Giáo dục Nghề nghiệp số 
74/2014/QH13, Luật Người 
khuyết tật số 51/2010/QH12, 
Luật Người cao tuổi số 
39/2009/QH12. 

33 Nghiên cứu đề xuất các 
phương án phát triển 
mạng lưới cơ sở hạ tầng 
thuộc lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh, bảo đảm 
an toàn, trật tự xã hội 
trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội 
thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo 
đảm an toàn, trật tự xã hội trong quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 Lập phương án phát triển, định hướng phân 
bố không gian hệ thống kho dự trữ quốc gia; 
hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và 
an ninh; hệ thống các công trình quốc 
phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công 
nghiệp quốc phòng; hạ tầng phòng cháy và 
chữa cháy. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hệ thống các công trình quốc 
phòng, khu quân sự, kho đạn 
dược, công nghiệp quốc 
phòng do Bộ Quốc phòng tổ 
chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hạ tầng phòng cháy và chữa 
cháy do Bộ Công an tổ chức 
lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
hệ thống trung tâm giáo dục 
quốc phòng và an ninh do Bộ 
Quốc phòng tổ chức lập. 

Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh, 
Công an tỉnh 

(Ngành an 
ninh, quốc 

phòng) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội 
thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo 
đảm an toàn, trật tự xã hội thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển mạng lưới cơ 
sở hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực quốc phòng, 
an ninh, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

34 Nghiên cứu đề xuất các 
định hướng chiến lược 
phát triển, các đột phá 
chiến lược của tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 

 Đề xuất khung chiến lược phát triển KT-XH 
cho tỉnh (hay đô thị Bình Dương) thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

  Đề xuất các đột phá chiến lược cho tỉnh 
(hay đô thị Bình Dương) thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư tạo bước phát triển đột 
phá cho tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(ngành kinh 
tế) 

35 Nghiên cứu đề xuất các 
mô hình tái cơ cấu kinh tế 
tỉnh nhằm tạo đột phá 
hướng đến phát triển bền 
vững thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 

 Xác định quan điểm, mục tiêu tái cơ cấu 
kinh tế tỉnh nhằm tạo đột phá hướng đến 
phát triển bền vững thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án tái cơ cấu kinh tế tỉnh, bao 
gồm các nội dung: chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng; xác định mục tiêu, quan điểm và 
định hướng tái cơ cấu kinh tế; định hướng 
tái cơ cấu một số ngành, lĩnh vực chủ yếu: 
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đầu tư 
công... 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(ngành kinh 
tế) 



81 
 

TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực để thực hiện các mô hình tái cơ cấu kinh 
tế tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển để thực hiện các 
mô hình tái cơ cấu kinh tế tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

36 Nghiên cứu các phương 
án liên kết, hợp tác kết 
nối hạ tầng giao thông, hạ 
tầng logistics, hạ tầng kỹ 
thuật, quản lý và khai 
thác tài nguyên thiên 
nhiên, hạ tầng môi 
trường, hạ tầng ứng phó 
với biến đổi khí hậu liên 
vùng giữa Bình Dương 
với các tỉnh thành trong 
vùng KTTĐ phía Nam 
thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 

 Xác định quan điểm, mục tiêu liên kết, hợp 
tác, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng 
logistics, hạ tầng kỹ thuật, quản lý và khai 
thác tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng môi 
trường, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu 
liên vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 Lập phương án kết nối, liên kết giữa tỉnh với 
các địa phương trong vùng trên các lĩnh vực: 
kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics, 
hạ tầng kỹ thuật, quản lý và khai thác tài 
nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư để thực hiện phương án 
kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics, 
hạ tầng kỹ thuật, quản lý và khai thác tài 
nguyên thiên nhiên, hạ tầng môi trường, hạ 
tầng ứng phó với biến đổi khí hậu liên vùng 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
mạng lưới đường bộ quốc 
gia* do Bộ Giao thông vận 
tải tổ chức lập. 

 Phù hợp các quy hoạch cấp 
quốc gia, quy hoạch vùng, 
quy hoạch tổng hợp lưu vực 
sông liên tỉnh, nguồn nước 
liên tỉnh. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
tài nguyên nước quốc gia* do 
Bộ TN&MT tổ chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
tổng hợp lưu vực sông Đồng 
Nai** do Bộ TN&MT tổ 
chức lập. 

 Phù hợp nội dung Quy hoạch 
bảo vệ môi trường quốc gia 
do Bộ TN&MT tổ chức lập. 

 Phù hợp với quy định tại các 
Luật Quy hoạch, Nghị định 
37 và các văn bản luật khác 
có liên quan. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(ngành kinh 
tế) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
37 Nghiên cứu các phương 

án liên kết, hợp tác trong 
lĩnh vực đào tạo, sử dụng 
nguồn nhân lực chất 
lượng cao, kết nối thị 
trường lao động giữa 
Bình Dương với các tỉnh 
thành trong vùng KTTĐ 
phía Nam thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

 Xác định quan điểm, mục tiêu liên kết, hợp 
tác trong lĩnh vực đào tạo, sử dụng nguồn 
nhân lực chất lượng cao, kết nối thị trường 
lao động giữa Bình Dương với các tỉnh 
thành trong vùng KTTĐ phía Nam thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án kết nối, liên kết giữa tỉnh với 
các địa phương trong vùng trên các lĩnh vực: 
lĩnh vực đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực 
chất lượng cao, kết nối thị trường lao động. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư để thực hiện phương án 
liên kết, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, sử 
dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối 
thị trường lao động giữa Bình Dương với 
các tỉnh thành trong vùng KTTĐ phía Nam. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Sở Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội 
(ngành kinh 

tế) 

38 Nghiên cứu các phương 
án liên kết, hợp tác cân 
đối cung – cầu trên các 
thị trường hàng hóa chủ 
yếu giữa Bình Dương với 
các tỉnh thành trong vùng 
KTTĐ phía Nam thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Xác định quan điểm, mục tiêu liên kết, hợp 
tác cân đối cung – cầu trên các thị trường 
hàng hóa chủ yếu giữa Bình Dương với các 
tỉnh thành trong vùng KTTĐ phía Nam thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập phương án kết nối, liên kết, hợp tác cân 
đối cung – cầu trên các thị trường hàng hóa 
chủ yếu giữa Bình Dương với các tỉnh thành 
trong vùng KTTĐ phía Nam thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư để thực hiện phương án 
liên kết, hợp tác cân đối cung – cầu trên các 
thị trường hàng hóa chủ yếu giữa Bình 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(ngành kinh 
tế) 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
Dương với các tỉnh thành trong vùng KTTĐ 
phía Nam. 

39 Nghiên cứu xác định dư 
địa mới, động lực phát 
triển mới và đề xuất các 
phương án tổ chức không 
gian phát triển kinh tế - 
xã hội tại tiểu vùng đô thị 
phía Nam66 tỉnh Bình 
Dương thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển tiểu vùng đô thị phía Nam thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

 Xác định dư địa mới, động lực phát triển 
mới tại tiểu vùng đô thị phía Nam. 

 Lập các phương án tổ chức không gian phát 
triển kinh tế - xã hội tại tiểu vùng đô thị phía 
Nam. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH tại tiểu vùng đô 
thị phía Nam. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH tại tiểu 
vùng đô thị phía Nam thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 
(Địa bàn 
vùng liên 
huyện) 

40 Nghiên cứu xác định dư 
địa mới, động lực phát 
triển mới và đề xuất các 
phương án tổ chức không 
gian phát triển kinh tế - 
xã hội tại tiểu vùng đô thị 
trung tâm67 tỉnh Bình 
Dương thời kỳ 2021-

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển tiểu vùng đô thị trung tâm thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

 Xác định dư địa mới, động lực phát triển 
mới tại tiểu vùng đô thị trung tâm. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 
(Địa bàn 
vùng liên 
huyện) 

 
66 Tiểu vùng đô thị phía Nam bao gồm: đô thị Thuận An và đô thị Dĩ An. 
67 Tiểu vùng đô thị trung tâm bao gồm: đô thị Hòa Phú – Phú Tân, đô thị cũ Phú Cường – Phú Lợi, đô thị Nam Bến Cát, đô thị Nam Tân Uyên, đô thị cảng Tân 
Ba – Thái Hòa – Tân Bình. 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 Lập các phương án tổ chức không gian phát 
triển kinh tế - xã hội tại tiểu vùng đô thị 
trung tâm. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH tại tiểu vùng đô 
thị trung tâm. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH tại tiểu 
vùng đô thị trung tâm thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

41 Nghiên cứu xác định dư 
địa mới, động lực phát 
triển mới và đề xuất các 
phương án tổ chức không 
gian phát triển kinh tế - 
xã hội tại tiểu vùng đô thị 
phía Bắc68 tỉnh Bình 
Dương thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển tiểu vùng đô thị phía Bắc thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

 Xác định dư địa mới, động lực phát triển 
mới tại tiểu vùng đô thị phía Bắc. 

 Lập các phương án tổ chức không gian phát 
triển kinh tế - xã hội tại tiểu vùng đô thị phía 
Bắc. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH tại tiểu vùng đô 
thị phía Bắc. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH tại tiểu 
vùng đô thị phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 
(Địa bàn 
vùng liên 
huyện) 

 
68 Tiểu vùng đô thị phía Bắc bao gồm: đô thị Tân Thành, đô thị Cổng Xanh, đô thị Thường Tân, đô thị Phước Vĩnh, đô thị Bàu Bàng, đô thị Dầu Tiếng, đô thị 
Long Hòa – An Lập, đô thị Thanh Tuyền, đô thị Minh Hòa – Minh Thạnh. 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
42 Nghiên cứu xác định dư 

địa mới, động lực phát 
triển mới và đề xuất các 
phương án tổ chức không 
gian phát triển kinh tế - 
xã hội tại vùng thông 
minh Bình Dương thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội tại vùng thông 
minh Bình Dương trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xác định dư địa mới, động lực phát triển 
mới tại vùng thông minh Bình Dương 

 Lập các phương án tổ chức không gian phát 
triển kinh tế - xã hội vùng thông minh Bình 
Dương. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH vùng thông minh 
Bình Dương. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH tại 
vùng thông minh Bình Dương thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 
(Địa bàn 
vùng liên 
huyện) 

43 Thực trạng và định hướng 
phát triển các ngành dịch 
vụ sản xuất kinh doanh 
tỉnh Bình Dương thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Đánh giá hiện trạng phát triển ngành dịch vụ  
sản xuất thời kỳ 2011-2020. 

 Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển các 
ngành dịch vụ sản xuất tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Định hướng phát triển ngành dịch vụ sản 
xuất tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. 

 Xây dựng danh mục các dự án hạ tầng phục 
vụ phát triển các ngành dịch vụ sản xuất thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

(ngành kinh 
tế) 

44 Nghiên cứu các phương 
án tổ chức không gian 
phát triển kinh tế - xã hội 
TP Thủ Dầu Một trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển TP trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập các phương án tổ chức không gian lãnh 
thổ các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

UBND TP 
Thủ Dầu 

Một 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ 
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn TP để sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển 
bền vững. 

 Phương án liên kết phát triển giữa TP và các 
khu vực lân cận. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH TP thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

45 Nghiên cứu các phương 
án tổ chức không gian 
phát triển kinh tế - xã hội 
TX Bến Cát trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển TX trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập các phương án tổ chức không gian lãnh 
thổ các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ 
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn TX để sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển 
bền vững. 

 Phương án liên kết phát triển giữa TX và các 
khu vực lân cận. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH TX 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

UBND TX 
Bến Cát 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
46 Nghiên cứu các phương 

án tổ chức không gian 
phát triển kinh tế - xã hội 
TX Tân Uyên trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển TX trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập các phương án tổ chức không gian lãnh 
thổ các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ 
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn TX để sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển 
bền vững. 

 Phương án liên kết phát triển giữa TX và các 
khu vực lân cận. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH TX 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

UBND TX 
Tân Uyên 

47 Nghiên cứu các phương 
án tổ chức không gian 
phát triển kinh tế - xã hội 
TX Dĩ An trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển TX trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập các phương án tổ chức không gian lãnh 
thổ các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ 
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn TX để sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển 
bền vững. 

 Phương án liên kết phát triển giữa TX và các 
khu vực lân cận. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

UBND TX 
Dĩ An 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH TX 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

48 Nghiên cứu các phương 
án tổ chức không gian 
phát triển kinh tế - xã hội 
TX Thuận An trong quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển TX trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Lập các phương án tổ chức không gian lãnh 
thổ các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ 
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn TX để sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển 
bền vững. 

 Phương án liên kết phát triển giữa TX và các 
khu vực lân cận. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH TX 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

UBND TX 
Thuận An 

49 Nghiên cứu các phương 
án tổ chức không gian 
phát triển kinh tế - xã hội 
huyện Bàu Bàng trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển của huyện. 

 Nghiên cứu tầm nhìn, mục tiêu phát triển đô 
thị huyện lỵ. 

 Lập các phương án tổ chức không gian lãnh 
thổ các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ 
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện để sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát 
triển bền vững. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

UBND huyện 
Bàu Bàng 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Phương án liên kết phát triển giữa địa 
phương và các khu vực lân cận. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH huyện 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

50 Nghiên cứu các phương 
án tổ chức không gian 
phát triển kinh tế - xã hội 
huyện Dầu Tiếng trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển của huyện. 

 Nghiên cứu tầm nhìn, mục tiêu phát triển đô 
thị huyện lỵ. 

 Lập các phương án tổ chức không gian lãnh 
thổ các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ 
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện để sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát 
triển bền vững. 

 Phương án liên kết phát triển giữa địa 
phương và các khu vực lân cận. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH huyện 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

UBND huyện 
Dầu Tiếng 

51 Nghiên cứu các phương 
án tổ chức không gian 
phát triển kinh tế - xã hội 
huyện Phú Giáo trong 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển của huyện. 

 Nghiên cứu tầm nhìn, mục tiêu phát triển đô 
thị huyện lỵ. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

UBND huyện 
Phú Giáo 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 
2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

 Lập các phương án tổ chức không gian lãnh 
thổ các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ 
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện để sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát 
triển bền vững. 

 Phương án liên kết phát triển giữa địa 
phương và các khu vực lân cận. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH. 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH huyện 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

52 Nghiên cứu các phương 
án tổ chức không gian 
phát triển kinh tế - xã hội 
huyện Bắc Tân Uyên 
trong quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 

 Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu 
phát triển của huyện. 

 Nghiên cứu tầm nhìn, mục tiêu phát triển đô 
thị huyện lỵ. 

 Lập các phương án tổ chức không gian lãnh 
thổ các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ 
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện để sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát 
triển bền vững. 

 Phương án liên kết phát triển giữa địa 
phương và các khu vực lân cận. 

 Phương án huy động và phân bổ các nguồn 
lực vào phát triển KT-XH. 

 Phù hợp nội dung Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội thời 
kỳ 2021-2030 của Đất nước. 

 Phù hợp với nội dung quy 
hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch Vùng. 

 

UBND huyện 
Bắc Tân 

Uyên 
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TT Tên nội dung đề xuất Nội dung chính Yêu cầu 
Cơ quan tổ 

chức lập 

 Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên 
nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH huyện 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Ghi chú:  

(*) là quy hoạch ngành quốc gia. 

(**) là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.
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PHẦN 3: YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ SẢN PHẨM VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ             
LẬP QUY HOẠCH TỈNH 

I. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ SẢN PHẨM QUY HOẠCH TỈNH 

1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. 

- Văn phong, hình thức, bố cục (cấu trúc) báo cáo phù hợp, thể hiện đúng, đủ 
các nội dung, nhiệm vụ quy hoạch theo quy định. 

2. Báo cáo tóm tắt 

Báo cáo tóm tắt cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng, đủ thông tin, thể hiện được 
các nội dung quan trọng của Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh. 

3. Các báo cáo thuyết minh nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch 

Nội dung đề xuất được xây dựng đảm bảo cung cấp các cơ sở đầu vào cho nội 
dung quy hoạch tỉnh (bao gồm cả bản đồ cho đối tượng đề xuất trong quy hoạch). 

4. Hệ thống bản đồ  

Hệ thống bản đồ quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 đảm bảo yêu cầu tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu 
quốc gia về quy hoạch, đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau: 

a). Chuẩn về Cơ sở toán học 

- Về hệ quy chiếu: Sử dụng Hệ tọa độ VN-2000 theo quy định của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

b). Về nội dung 

-  Sản phẩm bản đồ giao nộp phải được đóng gói, chuẩn hóa về định dạng GIS 

(Mapinfo, ArcGis) làm cơ sở để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu 

quốc gia về quy hoạch. Các đối tượng không gian phải có thông tin mô tả cho đối 

tượng, tùy theo từng đối tượng cụ thể sẽ có các trường thông tin thuộc tính khác 

nhau. 

- Chủ đề bản đồ theo quy định tại Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định một số 

điều của Luật Quy hoạch.  
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- Chất lượng phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản trong biên tập, trình bày, in ấn 

bản đồ. 

- Đối với bản đồ đóng kèm báo cáo tổng hợp (khổ A3): Do dung lượng thông 

tin lớn, nhiều đối tượng quy hoạch cần thể hiện lên trên bản đồ nên một số chủ đề 

có thể cần phải thể hiện thêm để vừa dễ đọc, vừa thể hiện được ý tưởng bố trí không 

gian nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung của bản quy hoạch. 

- Đối với bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch của các nội dung đề xuất phải 

đảm bảo theo yêu cầu và mục đích của các nội dung được xác định tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh. 

- Cơ sở dữ liệu quy hoạch phải thể hiện đầy đủ cả nhóm nội dung nền cơ sở 

thông tin địa lý và nhóm nội dung chuyên đề.  

+ Cấu trúc của nội dung nền cơ sở thông tin địa lý: Theo quy chuẩn của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

+ Cấu trúc của cơ sở dữ liệu chuyên đề: 

Nội dung của cơ sở dữ liệu chuyên đề phản ánh được các thông tin dữ liệu cơ 

bản đối với từng lĩnh vực: Hành chính, tự nhiên, tài nguyên, đất đai, dân cư, lao 

động, kinh tế, văn hóa xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kinh tế - xã hội… 

theo giai đoạn và định hướng phát triển của tỉnh. 

Cấu trúc của cơ sở dữ liệu chuyên đề cần phải phù hợp với từng lớp nội dung 

chuyên đề cụ thể và có tính mở để đảm bảo tính kết nối, kế thừa và phát triển đồng 

thời thuận tiện cho công tác cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin cơ sở dữ liệu. 

Cấu trúc của cơ sở dữ liệu chuyên đề cần phải thông nhất với các bộ cơ sở dữ 

liệu nền địa lý của tỉnh thông qua thuộc tính cơ bản của đối tượng để đảm bảo tính liên 

kết hệ thống giữa cơ sở dữ liệu nền địa lý và cơ sở dữ liệu chuyên đề. 

c). Danh mục và tỷ lệ bản đồ 

- Danh mục bản đồ, tỷ lệ bản đồ: Theo Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định 
chi tiết thi hành về một số điều của Luật Quy hoạch. Cụ thể: 
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Bảng 2: Danh mục và tỷ lệ bản đồ quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 

TT Tên bản đồ 
Tiêu chuẩn, quy 

cách 
Số lượng 

1 Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh  
tỷ lệ 1:250.000 - 

1:1.000.000 
10 

2 Các bản đồ về hiện trạng phát triển 
tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

3 
Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích 

sử dụng 

tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

4 
Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông 

thôn 

tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

5 
Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng 

chức năng 

tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

6 Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội 
tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

7 Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

8 Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất 
tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

9 
Bản đồ phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo 

vệ tài nguyên 

tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

10 

Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa 

dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến 

đổi khí hậu 

tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

11 
Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, vùng huyện 

tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

12 Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện 
tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

13 Hệ thống bản đồ chuyên đề (nếu có) 
tỷ lệ 1:25.000 - 

1:100.000 
10 

14 
 Bản đồ hiện trạng và định hướng phát triển khu vực 

trọng điểm của tỉnh (nếu có). 

tỷ lệ  1:10.000 - 

1:25.000 
10 
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5. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược  

Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo các yêu 
cầu sau: 

Yêu cầu: 

(1). Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.  

(2). Báo cáo ĐMC được lập đồng thời với quá trình lập quy hoạch.  

(3). Báo cáo ĐMC bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 

- Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng ĐMC. 

- Phương pháp thực hiện ĐMC. 

- Tóm tắt nội dung quy hoạch (nội dung chương trình, dự án). 

- Môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực chịu sự tác động bởi 
phương án quy hoạch đó. 

- Đánh giá sự phù hợp của phương án quy hoạch với quan điểm, mục tiêu về 
bảo vệ môi trường. 

- Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường 
trong trường hợp thực hiện từng phương án quy hoạch cụ thể. 

- Đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực 
hiện quy hoạch. 

- Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu 
cực của các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch. 

- Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch và kiến nghị hướng xử lý. 

(4). Để thực hiện việc lập báo cáo ĐMC, cần thực hiện các nội dung công việc 
sau: 

- Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan 
đến nội dung quy hoạch cần được làm rõ hơn trong báo cáo ĐMC. 

- Thu thập tài liệu, số liệu về tài nguyên, môi trường từ các chương trình, dự 
án đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. 

- Điều tra bổ sung số liệu tại những khu vực còn thiếu thông tin, những khu 
vực có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nội dung này là căn 
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cứ cho việc tổng hợp những tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội đến môi 
trường, làm cơ sở cho việc đánh giá tác động chiến lược lên môi trường trong thời 
kỳ quy hoạch. 

- Tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu, tài liệu, xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

- Tham vấn trong quá trình thực hiện ĐMC. 

6. Các tài liệu có liên quan khác 

- Dự thảo văn bản trình thẩm định quy hoạch. 

- Dự thảo văn bản trình phê duyệt quy hoạch. 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch. 

- Các tài liệu liên quan khác. 

II. XÂY DỰNG DỰ TOÁN DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH TỈNH 

1. Căn cứ pháp lý 
- Luật Quy hoạch. 

- Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch; 

- Thông tư số 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch 
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài Chính. 

2. Dự toán kinh phí dự án lập quy hoạch tỉnh 
Theo Điều 9 Luật Quy hoạch quy định về chi phí cho hoạt động quy hoạch: 

- Chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh 
quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư 
công. 

- Chi phí đánh giá quy hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Theo đó, tổng dự toán kinh phí dự án lập quy hoạch tỉnh là: 94.018.447.932 
đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn tỷ, không trăm mười tám triệu, bốn trăm bốn 
mươi bảy ngàn, chín trăm ba mươi hai đồng); trong đó:  
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(1). Chi phí xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh là:  802.260.000 đồng, đã 
bao gồm VAT. 

(2). Chi phí lập quy hoạch tỉnh là:  92.240.911.782 đồng, đã bao gồm VAT. 

(3). Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán độc lập là:   
975.276.149 đồng, đã bao gồm VAT. 

Chi tiết các khoản mục chi phí xem ở Báo cáo thuyết minh dự toán kinh phí 
lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đính 
kèm). 
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PHẦN 4: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH TỈNH 

I.  Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh 

Tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 với những nội dung công việc chủ yếu sau: 

- Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh. 

- Xây dựng các nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 

- Xây dựng Báo cáo thuyết minh quy hoạch tỉnh. 

- Xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược. 

- Lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh. 

- Trình thẩm định quy hoạch tỉnh. 

- Thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Trình phê duyệt quy hoạch tỉnh. 

- Tổ chức công bố quy hoạch tỉnh. 

Bảng 3: Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021- 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 

TT Nhiệm vụ 
Nội dung công việc 

chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Cơquan xử 
lý (Quyết 

định) 

Thời hạn 
hoàn thành 

I Công tác chuẩn bị     

1 

UBND tỉnh Bình 
Dương quyết định 
thành lập Ban Chỉ 
Đạo, Tổ công tác 
và giao nhiệm vụ 
cơ quan lập quy 
hoạch 

- Quyết định thành lập 
Ban Chỉ đạo lập Quy 
hoạch tỉnh Bình Dương 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 (tại 
Quyết định 2127/QĐ-
UBND ngày 31/7/2019 
của UBND tỉnh). 
- Quyết định giao nhiệm 
vụ cơ quan lập quy 
hoạch (Quyết định số 
2128/QĐ-UBND ngày 
31/7/2019 của UBND 
tỉnh) 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

UBND tỉnh 
Tháng 
7/2019 
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TT Nhiệm vụ 
Nội dung công việc 

chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Cơquan xử 
lý (Quyết 

định) 

Thời hạn 
hoàn thành 

2 

UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch 
triển khai lập quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 

- Ban hành Kế hoạch 
triển khai lập quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 
(Kế hoạch 3758/KH-
UBND ngày 31/7/2019) 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

UBND tỉnh 
Tháng 
7/2019 

II 

Giai đoạn I: Xây 
dựng Nhiệm vụ 
lập quy hoạch 
tỉnh 

    

1 
Lựa chọn đơn vị tư 
vấn 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn 
theo quy định của Luật 
đấu thầu. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

UBND tỉnh 
Tháng 

10/2019 

2 

Xây dựng nhiệm 
vụ lập quy hoạch 
và dự toán kinh phí 
lập quy hoạch tỉnh 

- Xây dựng nhiệm vụ 
lập quy hoạch tỉnh theo 
Luật quy hoạch số 
21/2017/QH14, Nghị 
định 37/2019/NĐ-CP. 

- Lập dự toán kinh phí 
lập quy hoạch tỉnh theo 
Thông tư 08/2019/TT-
BKHĐT 

Đơn vị tư vấn 
+ Ban Chỉ đạo 

 UBND tỉnh
Tháng 10 và 

11/2019 

3 

Lấy ý kiến và trình 
thẩm định 
nhiệm vụ lập quy 
hoạch tỉnh và dự 
toán kinh phí lập 
quy hoạch tỉnh 

  

- Lấy ý kiến về nhiệm 
vụ lập quy hoạch và dự 
toán kinh phí dự án lập 
QH tỉnh. 

- Tiếp thu, giải trình, 
hoàn thiện nhiệm vụ lập 
quy hoạch; dự toán kinh 
phí dự án lập QH tỉnh. 

- Báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, trình Hội đồng 

Đơn vị tư vấn 
+ Ban Chỉ đạo 

UBND tỉnh 
+ Hội đồng 
Thẩm định 
nhiệm vụ 
lập quy 

hoạch tỉnh 

Tháng  
11/2019 
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TT Nhiệm vụ 
Nội dung công việc 

chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Cơquan xử 
lý (Quyết 

định) 

Thời hạn 
hoàn thành 

Thẩm định nhiệm vụ lập 
quy hoạch tỉnh. 

4 

Trình Thủ tướng 
Chính phủ phê 
duyệt nhiệm vụ lập 
quy hoạch tỉnh 

Hoàn thiện nhiệm vụ lập 
quy hoạch tỉnh theo 
Biên bản HĐTĐ và trình 
Thủ tướng phê duyệt. 

Đơn vị tư vấn 
+ Ban Chỉ đạo 

Thủ tướng 
Chính phủ 
(Phê duyệt) 

Tháng 
12/2019 

III 
Giai đoạn II: Lập 
Quy hoạch tỉnh 

        

1 
Lựa chọn các đơn 
vị tư vấn lập Quy 
hoạch tỉnh 

Lựa chọn các đơn vị tư 
vấn về lập quy hoạch 
tỉnh, lập các nội dung đề 
xuất, lập báo cáo đánh 
giá môi trường chiến 
lược (thực hiện theo quy 
định của Luật đấu thầu). 

UBND tỉnh 
phân công cụ 

thể 
UBND tỉnh 

Tháng 
12/2019 

2 
Xây dựng quy 
hoạch tỉnh 

    

2.1 

UBND tỉnh phân 
công các Sở, Ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện xây dựng 
các nội dung đề 
xuất tích hợp vào 
quy hoạch tỉnh 
theo nhiệm vụ lập 
quy hoạch được 
Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. 
 

- Phân công các Sở, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 
xây dựng dự thảo báo 
cáo nội dung quy hoạch 
để tích hợp vào quy 
hoạch tỉnh. 

- Lập Báo cáo đánh giá 
môi trường chiến lược 
(ĐMC): thực hiện theo 
quy định của pháp luật 
về bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng dự thảo báo 
cáo tổng hợp Quy hoạch 
tỉnh. 

Đơn vị tư vấn 
+ Sở Kế hoạch 

và Đầu tư + 
các cơ quan, tổ 
chức tham gia 
xây dựng nội 

dung quy 
hoạch tỉnh 

UBND tỉnh 
Tháng 

01/2020-
08/2021 
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TT Nhiệm vụ 
Nội dung công việc 

chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Cơquan xử 
lý (Quyết 

định) 

Thời hạn 
hoàn thành 

2.2 
Lấy ý kiến dự thảo 
Báo cáo quy hoạch 
tỉnh 

- Tổ chức hội nghị, hội 
thảo khoa học, lấy ý 
kiến Hồ sơ Quy hoạch 
tỉnh theo quy định. 

- Hoàn chỉnh Hồ sơ Quy 
hoạch tỉnh. 

Ban Chỉ đạo + 
Sở kế hoạch và 
Đầu tư + Đơn 

vị tư vấn 

UBND tỉnh 
Tháng 09-
10/2021 

2.3 
Trình thẩm định và 
phê duyệt quy 
hoạch tỉnh 

- UBND tỉnh trình Hội 
đồng thẩm định quy 
hoạch tỉnh. 

- Hoàn thiện Hồ sơ Quy 
hoạch tỉnh theo Biên 
bản thẩm định của Hội 
đồng. 

- Báo cáo Hội đồng 
nhân dân tỉnh thông qua 
quy hoạch tỉnh. 

- UBND tỉnh trình Thủ 
tướng Chính phủ phê 
duyệt quy hoạch tỉnh. 

UBND tỉnh + 
Sở Kế hoạch 
và Đầu tư + 

Đơn vị tư vấn 

UBND tỉnh 
Tháng 11-
12/2021 

2.4 
Công bố Quy 
hoạch tỉnh 

Nội dung công bố quy 
hoạch tỉnh theo quy định 
của Luật Quy hoạch số 
21/2017/QH14, Nghị 
định 37/2019/NĐ-CP 

UBND tỉnh + 
Sở Kế hoạch 
và Đầu tư + 

Đơn vị tư vấn 

UBND tỉnh 

Sau khi QH 
tỉnh được 
Thủ tướng 
Chính phủ 
phê duyệt 
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II. Tổ chức thực hiện lập Quy hoạch tỉnh 

1. Thời hạn lập quy hoạch 

Theo Điều 17 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, thời hạn lập quy hoạch tỉnh 
không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được phê duyệt. 

2. Trách nhiệm của các bên liên quan đến lập quy hoạch tỉnh 

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

- Cơ quan lập quy hoạch: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương. 

- Cơ quan lập nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh: Các Sở ban ngành 
liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trình phê duyệt quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

- Cơ quan thẩm định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ 

3. UBND tỉnh Bình Dương giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị 

1. UBND tỉnh Bình Dương: thực hiện các trách nhiệm của Cơ quan tổ chức 
lập quy hoạch tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 
07/5/2019 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: thực hiện các trách nhiệm của Cơ quan lập quy 
hoạch tỉnh quy định tại Điều 11 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 về quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

3. Các Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức 
tham gia xây dựng nội dung đề xuất trong quy hoạch tỉnh: thực hiện các trách nhiệm 
quy định tại Điều 13 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 về quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

4. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch tỉnh có trách nhiệm thực hiện theo quy định 
tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 về quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

5. Tổ chức tư vấn lập nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh có trách nhiệm 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 
07/5/2019 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch./. 
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