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V/v triển khai quy hoạch vùng 
huyện trên địa bàn TP Hà Nội  

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020 

  

Kính gửi:   Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1947/QHKT-KHTH ngày 27/4/2020 
của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đề nghị hướng dẫn triển khai quy hoạch 
vùng huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng 
có ý kiến như sau: 

1. Về tỷ lệ thể hiện đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, 
thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện theo tỷ lệ quy 
định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy 
hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù. Để đảm bảo tính ổn định, liên 
tục của quy hoạch, đáp ứng yêu cầu quản lý, cần nghiên cứu kế thừa những nội 
dung phù hợp của các đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện đã được phê 
duyệt trên cơ sở rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch theo quy định. 

2. Đối với những huyện có diện tích đất thuộc khu vực phát triển đô thị từ 
70% trở lên, thực hiện quản lý theo quy hoạch phân khu đô thị (đối với khu vực 
phát triển đô thị) và quy hoạch chung xây dựng xã (đối với khu vực ngoài phạm 
vi phát triển đô thị). Các huyện khác thực hiện quản lý theo quy hoạch xây dựng 
vùng huyện, vùng liên huyện theo quy định.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc triển khai quy hoạch vùng 
huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội để Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thực 
hiện theo quy định pháp luật hiện hành./. 

    

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Nguyễn Tường Văn (để b/c); 
- Lưu: VT, Vụ QHKT (NTA).  
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