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Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022 

Kính gửi:   Sở Xây dựng Bắc Ninh 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1042/SXD-QH ngày 14/6/2022 của 
Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn việc thực hiện lập các đồ án quy 
hoạch thuộc khu vực được quy hoạch là xã ngoại thị trong đơn vị hành chính 
được quy hoạch là đô thị loại IV theo quy định pháp luật. Sau khi nghiên cứu, 
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận, huyện Thuận Thành đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt 
tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 đã quy hoạch huyện Thuận 
Thành đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền 
thành lập thị xã với khu vực nội thị và khu vực ngoại thị (khu vực nông thôn, 
gồm các xã Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Song Liễu, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, 
Nghĩa Đạo, Hoài Thượng và Mão Điền thuộc huyện Thuận Thành). 

Đối với khu vực ngoại thị (khu vực nông thôn, gồm các xã nêu trên), 
không thuộc khu vực phát triển đô thị, căn cứ Điều 16 Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 
dung về quy hoạch xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị 
định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ, các xã phải được lập 
quy hoạch chung xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng 
vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã, làm cơ sở lập 
các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập các dự án đầu tư 
xây dựng; các điểm dân cư nông thôn phải được lập quy hoạch chi tiết xây dựng 
để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây 
dựng và cấp giấy phép xây dựng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Bắc Ninh biết và 
thực hiện theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BT. Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- Lưu: VT, Vụ QHKT. 
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