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UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THIỆU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   /BC-UBND 

Về việc tiếp thu, sửa đổi ý kiến 

đồ án lập quy hoạch chung xã 

Thiệu Thành huyện Thiệu Hóa 

tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. 

            Thiệu Thành, ngày        tháng       năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Về việc tiếp thu, giải trình một số ý kiến đóng góp nội dung đồ án quy hoạch 

chung xây dựng xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030 
 

  Kính gửi: 

- UBND huyện Thiệu Hóa; 

- Phòng kinh tế hạ tầng huyện Thiệu Hóa. 
 

Căn cứ điều 16, điều 17 Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Điều 

23, Điều 24 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP về trách nhiệm lấy ý kiến và hình thức 

lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng. 

Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND huyện Thiệu 

Hóa về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu 

Thành huyện Thiệu Hóa đến năm 2030. 

Theo văn bản tham gia ý kiến của các ngành tại: Văn bản số: 4292/SXD-QH 

ngày 16/06/2022 của Sở xây dựng; Văn bản số 1258/SNN& PTNT-KHTC ngày 

09/04/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số: 1822/SGTVT-KHTC ngày 

14/4/2022 của Sở giao thông vận tải.  

Sau khi nghiên cứu các ý kiến đóng góp của Sở, ngành về nội dung đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Thành huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2030. UBND xã Thiệu Thành đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn xin tiếp thu, báo 

cáo giải trình làm rõ một số ý kiến đóng góp vào đồ án với những nội dung cụ thể 

sau:  

Ý kiến của Sở Xây dựng Giải trình 

Ý kiến Sở Xây dựng tại công văn số 4292/SXD-QH ngày 16/06/2022. 

- Đề  nghị  rà  soát  nội  dung  QHC  xây  

dựng  xã  với  định  hướng  quy hoạch 

xây dựng vùng huyện  Thiệu Hóa  được 

duyệt; Quy hoạch sử  dụng đất cấp 

huyện, để  xác định chức năng xã trong 

vùng huyện  Thiệu Hóa  giai đoạn 2021-

2030, đảm bảo tính thống nhất giữa các 

quy hoạch. Cụ thể như sau: 

 

-  Đã tiếp thu ý kiến. 

- QHC của xã tuân thủ theo đúng 

Quyết định số 5588/QĐ-UBND ngày 

01 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu 

Hóa và Quyết định số 3387/QĐ-

UBND ngày 31/08/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế 
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+ Nội dung Ý 5.6.2, Điểm 5.6.  Khoản 5 

Điều 1 quyết định quy hoạch xây dựng 

mỗi xã 1 hệ thống Thương mại – Dịch 

vụ; 

 

 
 

+ Nội dung Ý 5.7.3,  Điểm 5.7. Khoản 5  

Điều 1 quyết  định quy hoạch xây  dựng 

mỗi xã một trung tâm thể thao xã.  

 
 

 

- Đề nghị rà soát, đảm bảo sự thống nhất 

hệ thống hạ tầng (đường giao thông, các 

công trình đầu mối...) đồ án QHC xây 

dựng xã với hệ thống hạ  tầng khung 

trong quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Thiệu Hóa.  

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Thiệu Hóa. 

- Đã bố trí khu thương mại dịch vụ tại 

khu vực Đồng Dọc thôn Thành 

Thượng, để phù hợp với quy hoạch 

vùng tại nội dung Ý 5.6.2, Điểm 5.6.  

Khoản 5 Điều 1 quyết định quy hoạch 

xây dựng mỗi xã 1 hệ thống Thương 

mại – Dịch vụ;  

- Hiện tại xã đã có 01 sân thể thao phổ 

thông với diện tích 11.000 m2 đảm bảo 

theo tiêu chí quy hoạch vùng tại Nội 

dung Ý 5.7.3, Điểm 5.7. Khoản 5  

Điều 1 ( theo quy hoạch vùng sân thể 

thao phổ thông từ 5.000 – 8.000 m2) 

- Đã rà soát lại hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật ( đường giao thông, các công 

trình đầu mối....) đảm bảo sự thống 

nhất với hệ thống hạ  tầng khung trong 

quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu 

Hóa. Cụ thể: 

+ Tuyến đường Thành phố Thanh Hóa 

– Ngọc Lặc. 

+ Tuyến đường Định Tăng – QL47 

+ Tuyến đường Bắc Thị trấn Thiệu 

Hóa – Thiệu Công 

+ Hệ thống cấp nước sạch từ nhà nhà 

máy nước sạch Sông Chu tại xã Thiệu 

Phúc, huyện Thiệu Hóa  do  Công ty 

cổ phần cấp nước Sông Chu  quản lý. 

-  Cao độ  san nền: Đề  nghị  rà soát, bố  

trí cụ  thể  cao độ  quy hoạch san, đắp 

nền cho phần đất xây dựng công trình 

(nhà  ờ, nhà và công trình công cộng, nhà 

sản xuất......) theo quy định tại Điểm 

2.16.11.2 - QCXDVN 01: 2021/BXD. 

- Về  môi trường: Đề nghị rà soát khoảng 

cách an toàn môi trường (ATMT) Cụm  

công  nghiệp,  khu  sản  xuất  tiểu  thủ  

công  nghiệp,  khu  chăn  nuôi,  khu  sản 

xuất…đảm bảo khoảng cách an toàn về  

môi trường (khoảng cách ly vệ  sinh) 

theo quy định tại Điểm 2.16.7 và 2.16.8  

- Đã tiếp thu ý kiến. 

- Cao độ nền được thể hiện trong bản 

đồ hạ tầng kỹ thuật. 

 

 

 

-  Hiện nay trên địa bàn xã không có 

khu sản xuất kinh doanh tập trung, chủ 

yếu của các hộ gia đình gồm có các 

ngành nghề chủ yếu tập trung vào một 

số ngành nghề như: xay sát, lô nghiền, 

gò, hàn, may mặc, nghề mộc.... các 

ngành này chủ yếu là các cơ sở chủ 
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-  QCXDVN 01: 2021/BXD (Các cơ sở  

sản xuất có tác động xấu tới môi trường 

phải bố  trí thành các cụm, nằm ngoài 

khu ở, gần đầu mối giao thông). 

yếu làm tại các hộ gia đình, đều đảm 

bảo khoảng cách an toàn môi trường.  

- Trong quy hoạch đến năm 2030 có 

khu sản xuất kinh doanh tại khu vực 

Đồng Tốp thôn Thành Giang,  

- Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

tập trung phải có hạ tầng bảo vệ môi 

trường bao gồm: 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước mưa; 

hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý 

nước thải tập trung bảo đảm nước thải 

sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường; 

+ Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường đối với nước thải 

theo quy định của pháp luật. 

Các  khu  dân  cư,  được  bố  trí  dọc  2  

bên  tuyến  đường  tỉnh  và  các  tuyến 

đường huyện, phải thực hiện và tuân thủ  

chỉ  đạo của UBND  tỉnh tại chỉ  thị  

số12/CT-UBND ngày 07/6/2021 về việc 

tăng cường công tác quản lý quy hoạch 

xây dựng, quản lý trật tự  xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; chỉ  đạo của 

Chủ  tịch UBND tỉnh tại văn bản số  

9723/UBND-CN ngày 07/7/2021 về  

việc tăng cường chỉ  đạo  thực  hiện  

công tác quy  hoạch  và  quản  lý  đầu tư  

xây  dựng  hai  bên  các tuyến đường bộ: 

“đối với quỹ  đất hai bên đường  Quốc 

lộ, tỉnh lộ, đường huyện trong các đồ  án 

quy hoạch yêu cầu:  không quy hoạch 

các công trình kiến trúc trải dài theo các 

trục đường; các công trình dịch vụ, 

thương mại, công nghiệp, nhà  ở  ...cần 

phải quy hoạch thành các khu, tụ  điểm 

với khoảng cách phù  hợp và bố trí thành 

nhiều lớp sâu vào phía trong so với mặt 

đường...”. 

- Đã tiếp thu ý kiến. 

- Các điểm phát triển khu dân cư mới 

của xã đảm bảo theo chỉ  đạo của 

UBND  tỉnh tại chỉ  thị số12/CT-

UBND ngày 07/6/2021 về việc tăng 

cường công tác quản lý quy hoạch xây 

dựng, quản lý trật tự  xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa; chỉ  đạo của Chủ  

tịch UBND tỉnh tại văn bản số  

9723/UBND-CN ngày 07/7/2021 về  

việc tăng cường chỉ  đạo  thực  hiện  

công tác quy  hoạch  và  quản  lý  đầu 

tư  xây  dựng  hai  bên  các tuyến 

đường bộ.  

- Đề nghị bổ sung nền bản đồ hiện trạng. 

-  Tại  05  đồ  án  QHC  xây  dựng  xã  

nêu  trên,  có  sự  sai  khác  số  liệu  giữa 

“Bảng quy hoạch sử dụng đất đến năm 

- Đã tiếp thu ý kiến và đã có bản đồ 

hiện trạng. 

- Đã rà soát thống nhất. Có  sự  sai  

khác  số  liệu  giữa “Bảng quy hoạch 
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2030” và “Bảng chỉ  tiêu sử dụng đất” 

như quỹ đất ở mới, đất xây dựng khác.... 

được thể hiện giữa thuyết minh và bản 

vẽ. Đề nghị rà soát, thống nhất số liệu tại 

các bảng nêu trên. 

 

 

 

 

 

- Yêu cầu rà soát ký kiệu, màu sắc các 

loại đất quy hoạch tại các đồ án theo 

đúng quy định tại Phụ  lục 3, Thông tư 

số  02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 

của Bộ Xây dựng. 

 

-  Đề  nghị  05 QHC xây dựng xã nêu 

trên bổ  sung  “khu chức năng dịch vụ hỗ  

trợ  phát triển kinh tế  nông thôn” đáp  

ứng Tiêu chí xây dựng NTM của các xã 

giai đoạn 2021-2025. 

sử dụng đất đến năm 2030” và “Bảng 

chỉ  tiêu sử dụng đất” như quỹ đất ở 

mới, đất xây dựng khác... với nguyên 

nhân là đất giao thông và đất giáo dục 

giảm cho đất ở và đất sản xuât kinh 

doanh, nên sau khi bù trừ giữa diện 

tích tăng và giảm dẫn đến chênh lệch 

số liệu giữa “Bảng quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030” và “Bảng chỉ  tiêu 

sử dụng đất”..... 

- Đã rà soát lại và thống nhất ký hiệu, 

màu sắc các loại đất quy hoạch tại các 

đồ án theo đúng quy định tại Phụ  lục 

3, Thông tư số  02/2017/TT-BXD 

ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng. 

 

- Hiện tại xã đã có Hợp tác xã dịch vụ 

trong khuôn viên ủy ban xã. Hoạt động 

của HTX dịch vụ nông nghiệp đã từng 

bước nâng cao hiệu quả trong khâu 

dịch vụ nông nghiệp,đáp ứng cơ bản 

nhu cầu phục vụ sản xuất của nhân 

dân. Tổ chức liên kết với các công ty 

tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm 

cho nhân dân. Phối hợp với TTHTCĐ 

mở được nhiều lớp tập huấn chuyển 

giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, 

phân bón cho cây trồng cách chăm sóc, 

phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây 

trồng cho bà con nông dân. 

Về  quy mô  đất  ở  mới: Theo  đánh giá 

hiện trạng về  đất  ở  và dân số  năm 

2020 của xã Thiệu Thành  tại  đồ  án quy 

hoạch, tổng diện tích đất  ở nông thôn 

của xã là  81,01  ha, dân số  5.348  

người; bình quân  đất  ở  hiện trạng là 

151m2/người. Như  vậy,  nhu  cầu  đất  ở  

cho  566  người  (dân  số  tăng  giai  

đoạn  2021-2030)  là khoảng  9ha. Tuy 

nhiên, tại  đồ  án  đang bố  trí quỹ  đất  ở  

giai  đoạn 2021-2030 là 13,51ha, vượt so 

- Tiếp thu ý kiến, giải trình như sau : 

Theo nhiệm vụ được UBND huyện 

Thiệu Hóa phê duyệt tại Quyết định số 

3001/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 

trong đó, dân số hiện trạng năm 2020 

là 5.348 người, dự báo dân số đến năm 

2025 khoảng 5.646 người, đến năm 

2030 là 5.914 người.  

Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu 

lập quy hoạch phát triển các yếu tố ảnh 

hưởng đến quy mô dân số nghiên cứu 
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với chỉ tiêu sử dụng đất hiện nay của xã. 

Vì vậy đề nghị bổ sung luận chứng và 

giải trình, làm rõ về  quỹ  đất  ở  mới  

đến năm 2030 của xã  Thiệu Thành.  

trong khu vực lập quy hoạch gồm có: 

dự án Đô thị Ngọc Vũ,  Cụm Công 

nghiệp Ngọc Vũ và cụm Công  nghiệp 

Vạn Hà. Do đó quy mô dân số theo 

nhiệm vụ quy hoạch không còn phù 

hợp. Quy mô dân số được tính toán 

như sau: 

a. Tăng dân số cơ học:  

Tăng dân số tự nhiên: Dự báo tỷ 

lệ tăng dân số trong những năm tới sẽ 

ổn định ở mức 0,68%/năm. 

b. Tăng dân số cơ học. 

Xã Thiệu Thành nằm trong vùng 

phát triển kinh tế của huyện “Vùng 

Tây tả ngạn Sông Chu”. Là vùng  định 

hướng phát triển dịch vụ, thương mại, 

công nghiệp – TTCN, nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, du lịch văn 

hoá tâm linh. Xã  có  hệ thống  sông  

Mậu  Khê  chạy  qua, chảy  từ  phía  

Tây  xuống  phía  Đông Bắc, hàng năm 

bồi đắp phù sa cho diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp, tạo thuận lợi cho 

việc sản xuất nông nghiệp.  

Theo quy hoạch vùng huyện 

Thiệu Hóa hình thành Đô thị Ngọc Vũ 

và Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, Cụm 

công nghiệp Vạn Hà,  được quy hoạch 

dựa trên tiềm năng lợi thế về nguồn 

nguyên liệu và lao động của các xã lân 

cận. Từ đó định hướng các ngành nghề 

ưu tiên thu hút đầu từ như: May mặc, 

da giày (để giải quyết lao động); Chế 

biến rau quả, nông sản, chế biển thủy 

sản (kết hợp phát triển nông nghiệp); 

Cơ khí, sửa chữa, máy móc nông 

nghiệp; Sản xuất thủ công mỹ nghệ. 
Xã  có lợi thế về đường giao 

thông, thuận lợi cho việc phát triển 

kinh tế xã hội, trong đó nổi bật có 

tuyến đường kết nối Thành Phố Thanh 

Hóa đi huyện Ngọc Lặc. Tạo sức hút 

rất mạnh đối với các nhà đầu tư lớn, có 

tiền lực đầu tư vào khu vực, từ đó thu 
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hút dân cư các khu vực xung quanh 

đến sinh sống và làm việc, dẫn đến dân 

số tăng cơ học thay đổi. 

- Số lao động đến sinh sống và làm 

việc trong cụm công nghiệp: (Vạn Hà 

với quy mô 50ha; Ngọc Vũ với quy 

mô 50ha ) được dự đoán đến năm 2025 

khoảng 50 người/ha, tương đương với: 

+ Cụm công nghiệp Vạn Hà:  

 50 x 50 = 2.500 người. 

+ Cụm công nghiệp Ngọc Vũ: 

 50 x 50 = 2.500 người. 

- Đến năm 2030 khoảng 70 người/ha, 

tương đương với: 

+ Cụm công nghiệp Vạn Hà:  

 50 x 60 = 3.000 người. 

+ Cụm công nghiệp Ngọc Vũ: 

 50 x 60 = 3.000 người. 

- Số lao động đến sinh sống và làm 

việc tại xã Thiệu Toán dự kiến như 

sau: Cụm công nghiệp Vạn Hà bằng 

10%; Cụm công nghiệp Ngọc Vũ bằng 

15% số lao động đến sinh sống và làm 

việc trong các cụm công nghiệp. 

* Tăng cơ học trên địa bàn xã đến năm 

2025 được dự kiến như sau:  2.500 x 

10% + 2.500 x 15% = 625 người 

* Tăng cơ học trên địa bàn xã đến năm 

2030 được dự kiến như sau:  3.000 x 

10% + 3.000 x 15% =  750 người 

Dự báo trong các giai đoạn: 

* Đến năm 2025: P2025 = 5.348 x 

(1+0,0068)5 + 625 = 5.975 người 

* Đến năm 2030: P2030 = 5.975 x 

(1+0,0068)5 + 750 = 6.727 người 

Như vậy đến năm 2030 là 6.727 người, 

tăng 1.379 người. 

Theo hiện trạng dân số năm 2020 là 

5.348 người, diện tích đất ở bình quân 

là 151 m2 /người, đến năm 2030 dân số 

dự báo là 6.727 người, tăng 1.379. 

người so với năm 2020. Trên cơ sở 

tăng dân số, nhu cầu đất ở đến năm 

2030 là khoảng 1.379 người *151 m2 

/người = 208.206 m2 ( tương đương 
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20,82ha). 

Trong quy hoạch đến năm 2030, tổng 

diện tích quy hoạch điểm dân cư là 

14,37ha là phù hợp với sự phát triển 

dân số của xã.  

- Đề  nghị  bổ  sung khoảng cách ly môi 

trường  đối với Sông Mậu Khê theo quy 

định Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 

06/05/2015 của Chính phủ về Quy định 

lập,  quản  lý  hành  lang  bảo  vệ  nguồn  

nước.  Đề  nghị  không  bố  trí  Nghĩa  

trang (NTD-04) tại ven sông Mậu Khê. 

- Tiếp thu ý kiến và đã bổ sung khoảng 

cách hành lang bảo vệ nguồn nước 

trong thuyết minh đồ án tại trang số 

82. 

- Đối với nghĩa trang NTD-04 nằm 

trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 

nước sông Mậu Khê nên đã tiếp thu ý 

kiến ko bố trí ở khu vực này. 

  Bổ  sung hành lang an toàn đường điện 

500Kv và 220Kv theo  quy định của Luật 

Điện lực và Nghị Định 14/2014/NĐ-CP 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật điện lực về an toàn điện. 

- Tiếp thu ý kiến 

- Hành lang an toàn đường điện 500Kv 

và 220Kv đã được bổ sung trên bản đồ 

hạ tầng kỹ thuật. 

- Bổ  sung quy hoạch hạ  tầng kỹ  thuật, 

gồm: Cao độ  các tuyến đường giao 

thông; Khu vực thu gom xử lý nước thải. 

- Tiếp thu ý kiến. 

- Đã bổ sung cao độ các tuyến đường 

giao thông; Khu vực thu gom xử lý 

nước tải. Được cụ thể trên bản đồ hạ 

tầng kỹ thuật.  

2. Ý kiến Sở NN &PTNT tại công văn số 1258/SNN& PTNT-KHTC ngày 

09/04/2022 

-  Về đánh giá hiện trạng phát triển nông, 

lâm, thủy sản:  Phân tích, đánh giá cụ thể 

thực trạng phát triển các ngành: Trồng 

trọt,  chăn nuôi,  thủy sản theo giai đoạn 

2015  –  2020; đồng thời đánh giá, nhận 

định về những thuận lợi, khó khăn, cơ 

hội, thách thức về phát triển nông nghiệp 

trong thời kỳ quy hoạch 

- Đã tiếp thu ý kiến. 

 

 

 

- Về  hiện  trạng  cấp  nước  sinh  hoạt  

nông  thôn:  Hiện  nay  xã  Thiệu Thiệu 

đều có các công trình cấp nước tập trung. 

Vì vậy, đề nghị  rà soát, cập nhật  bổ 

sung  hiện trạng  sử dụng nước và  tỷ lệ  

đấu nối nước sạch  của các  hộ dân  từ 

các nhà máy cấp nước  sinh hoạt  tập 

trung trên  địa bàn các xã làm cơ  sở  xây 

dựng  định hướng  và đề xuất các  giải 

pháp quy hoạch đến năm 2030. 

- Tiếp thu ý kiến. 

- Đã rà soát trên địa bàn xã Thiệu 

Thành hiện nay chưa có hệ thống cấp 

nước sạch. Theo đánh giá hiện trạng số 

hộ dùng nước hợp vệ sinh của xã đạt 

90% hộ dân. Hiện tại nguồn nước 

chính của nhân dân sử dụng là từ giếng 

khơi, giếng khoan, được người dân xử 

lý bằng thủ công và dùng máy lọc.  
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- Hiện nay trên địa bàn xã đang lắp hệ 

thống nguồn nước sạch từ nhà máy 

nước sạch Sông Chu tại xã Thiệu Phúc 

do  Công ty cổ phần cấp nước Sông 

Chu  quản lý  (theo Quyết định số 

923/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh  Thanh Hóa) đến 

các hộ gia đình. Với mục tiêu đến năm 

2025 đạt 60% số hộ và đến năm 2030 

đạt 100% hộ gia đình sử dụng nguồn 

nước sạch. 

- Về hiện trạng công trình thủy lợi: Rà 

soát cập nhật đầy đủ, hiện trạng, số 

lượng  các công trình như: Trạm bơm 

tưới Mẽo Thiệu Thành, Thiệu Thành 2, 

Thiệu  Thành  3,  Thiệu  Giang,  xã  

Thiệu  Thành;  rà soát  công suất  máy  

của  các  trạm  bơm  như:  Các  trạm  

bơm  tưới  Thành  Bảo,  Thành Thượng,  

xã  Thiệu  Thành;  bổ sung đánh giá, 

hiện trạng, năng lực tưới tiêu của từng 

công trình thủy lợi; tỷ lệ tưới tiêu trên 

địa bàn xã và thực trạng công tác quản 

lý, vận hành khai thác công trình. 

- Tiếp thu ý kiến. 

- Đã rà soát lại hiện trạng các trạm 

bơm, bổ sung năng lực tưới tiêu của 

các công trình. Thể hiện tại thuyết 

minh trang 25, 27, 28. 

 - Về các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới:  xã:  Thiệu  Thành đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn 

NTM và tiếp tục duy trì nâng cao chất 

lượng tiêu chí NTM và phấn đấu đạt 

chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 

giai đoạn 2021  –  2030. Do đó, để phù 

hợp với yêu cầu của tiêu chí xã NTM, xã 

NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu(theo 

các Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ: số 318/QĐ-TTg về ban hành Bộ  

tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu 

chí quốc gia vê  xã NTM nâng cao giai 

đoạn 2021 - 2025; số 319/QĐ-TTg về 

việc quy định xã NTM kiểu mẫu giai 

đoạn 2021-2025);  đề nghị UBND huyện 

Thiệu Hóa chỉ đạo các xã và các đơn vị 

liên quan, khi lập đồ án quy hoạch chung 

xây dựng xã đến năm 2030, cần tham 

khảo các nội dung theo quy định của các 

- Tiếp thu ý kiến 

- Nội dung đồ án quy hoạch chung xây 

dựng của xã đảm bảo các tiêu chí để 

xây dựng xã đạt NTM nâng cao và 

NTM kiểu mẫu. Các yếu tố bao gồm 

hạ tầng kỹ thuật, vùng sản xuất tập 

trung đều đảm bảo và phù hợp với sự 

phát triển kinh tế của địa phương. 
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tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã 

NTM kiểu  mẫu (nhất là các quy định 

của các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến 

xây dựng kết cấu hạ tầng và các vùng 

sản xuất tập trung) để định hướng trong 

đồ án quy hoạch chung xây dựng xã phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương 

và đáp ứng yêu cầu các tiêu chí NTM ở 

các mức độ, giai đoạn 2021 – 2025. 

Về định hướng tổ chức các khu vực sản 

xuất nông nghiệp : Đề nghị bổ sung thêm 

các phân khu chức năng phát triển nông 

nghiệp đặc thù, các vùng sản xuất ứng 

dụng công nghệ cao, vùng chế biến khâu 

xuất khẩu, vùng sản xuất lúa gạo chất 

lượng cao, vùng sản xuất rau an toàn,… 

trên cơ sở định hướng phát triển nông 

nghiệp của tỉnh đã được ban hành tại các 

Quyết định số 622- QĐ/TU của Tỉnh ủy 

về Chương trình phát triển nông nghiệp 

và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021  -  2025; Quyết định  số 3416/QĐ-

UBND ngày 01/9/2021  của UBND tỉnh 

về định phê duyệt Đề án phát triển các 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025, định 

hướng đến năm 2030;… 

- Đã tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung 

trong thuyết minh tại trang 62. 

 

 

- Bổ sung giải pháp khuyến khích các mô 

hình áp dụng tưới tiên tiến  tiết kiệm 

nước phục vụ các khu nông nghiệp công 

nghệ cao. Tuân thủ quy định Pháp luật 

về phạm vi bảo vệ công trình Thủy lợi 

theo quy định tại Điều 40 Luật Thủy lợi 

số 08/2017/QH14; Điều 1, Quyết định số 

31/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 

của UBND tỉnh về quy định phạm vi 

vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của UBND 

tỉnh. 

- Đã tiếp thu, bổ sung các mô hình áp 

dụng tưới tiêu tiến tiến sau:  

.+ Tưới phun mưa cục bộ là kỹ thuật 

tưới cung cấp nước cho cây trồng dưới 

dạng các hạt mưa hoặc hạt sương rơi 

trên một diện tích nhỏ xung quanh gốc 

cây trồng. 

+ Tưới nhỏ giọt là kỹ thuật tưới cung 

cấp nước vào đất dưới dạng các giọt 

nước nhỏ ra từ thiết bị tạo giọt đặt trên 

mặt đất gần gốc cây. 

+ Tưới ngầm cục bộ là kỹ thuật tưới 

đưa nước vào đất dưới dạng các giọt 

nước ra thường xuyên từ thiết bị tưới 

đặt dưới mặt đất ở vùng rễ cây hoạt 

động. 
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- Về phòng chống thiên tai: Bổ sung vào 

thuyết minh tổng hợp  quy hoạch các xã 

nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, 

chống thiên tai theo quy định tại Điều 19 

Luật Phòng, Chống thiên tai số 

33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc 

hộivà Khoản  12, Điều 1, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật phòng, 

chống thiên tai và Luật Đê điều số 

60/2020/QH14 vào các đồ án quy hoạch 

chung xã đến năm 2030. 

- Đã tiếp thu ý kiến và bổ sung nội 

dung phòng chống thiên tai trong 

thuyết minh quy hoạch tại trang số 73, 

74. 

3. Ý kiến Sở Giao thông vận tải tại công văn số 1822/SGTVT-KHTC ngày 

14/04/2022 

  

- Bổ sung nội dung quy hoạch đến năm  

2030 nâng cấp tuyến đường nối TP 

Thanh Hóa đi trung tâm huyện Ngọc Lặc 

thành đường tỉnh;  

- Đối với các tuyến đường huyện và 

đường xã, đề nghị rà soát,  cập nhật các 

tuyến trên địa bàn các xã theo hồ sơ quản 

lý của địa phương. 

- Trong quy hoạch đến năm 2030 đã 

thể hiện đường nối TP Thanh Hóa đi 

Ngọc Lặc là đường Tỉnh lộ, quy mô 

đường cấp III. 

- Đã rà soát và cập nhật các tuyến 

đường giao thông đối ngoại, đối nội 

theo hồ sơ quản lý của địa phương. ( 

tại thuyết minh trang 27) 

Các khu dân cư,  cụm công nghiệp,  cơ 

sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, công 

xưởng trong quy hoạch đề nghị có định 

hướng quy hoạch các tuyến đường gom 

để kết nối với tuyến giao thông đối 

ngoại,  không đấu nối trực  tiếp  vào các 

tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường trục 

chính khu vực; đảm bảo vị trí đấu nối  

theo quy hoạch các điểm đấu nối  đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt  và 

thực hiện đấu nối theo quy định.  

- Tiếp thu ý kiến và đã rà soát lại đồ án 

quy hoạch, hệ thống giao thông trong 

các khu dân cư, sản xuất kinh doanh 

đảm bảo theo tiêu chuẩn. 

-  Đối  với  các  tuyến  đường  huyện,  

đường  xã:  Đề  nghị  quy  hoạch  đường 

huyện  tối  thiểu  đạt  đường  cấp  V  

(Bn=7,5m,  Bm=5,5m),  đường  xã  cấp  

VI(Bn=5,5m, Bm=3,5m), đường thôn 

xóm loại A,B-GTNT  để phù hợp với 

mục tiêu quy hoạch các tuyến đường 

- Đã tiếp thu ý kiến. 

- Hệ thống giao thông trên địa bàn xã 

Thiệu Thành đã được định hướng quy 

hoạch đảm bảo và phù hợp với mục 

tiêu quy hoạch các tuyến đường giao 

thông nông thôn theo điều chỉnh quy 

hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2025 và định 
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giao thông nông thôn theo  Điều chỉnh 

quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 đã được  Chủ  tịch  UBND  

tỉnh  phê  duyệt  tại  Quyết  định  số  

3227/QĐ-UBND  ngày 29/8/2017;  quy  

hoạch  hạ tầng kỹ  thuật  gồm  hạ  tầng 

giao thông, cấp  điện, chiếu sáng, cấp 

nước, thoát nước, viễn thông, thông tin 

liên lạc... đồng bộ và được ngầm hóa. 

hướng đến năm 2030. Hành lang giao 

thông của các tuyến đường đảm bảo 

theo quy định. Cụ thể: 

+ Đường Tỉnh lộ: gồm 1 tuyến với 

chiều dài 2,0km (Bn= 12,0m; hành 

lang giao thông 15,0m x 2). Đạt quy 

mô đường cấp III. 

+ Đường huyện: gồm 04 tuyến với 

chiều dài 6,43km ( Bn=9,0m; Hành 

lang giao thông 10,0m x 2). Đạt quy 

mô đường cấp IV. 

+ Đường trục xã: gồm 03 tuyến, với 

chiều dài 4,38km ( Bn=1x(5,5÷10,5); 

Hè đường: 2x(3,0÷5,0). Đạt quy mô 

đường cấp VI; A. 

+ Đường trục thôn: gồm 17 tuyến với 

tổng chiều dài 6,51km 

(Bn=1x(5,5÷7,5); Hè đường: 

2x(3,0÷5,0). Đạt quy mô đường cấp 

VI; A. 

+ Đường ngõ xóm: gồm 18 tuyến với 

tổng chiều dài 6,47km ( Bn=3,5m; Lề 

gia cố = 0,75m). Đạt quy mô đường 

cấp A. 

- Đề nghị  cập nhật hành lang đường bộ 

các tuyến đường huyện, xã đảm bảo theo 

định tại Điều 15,  Nghị định 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 về quản 

lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ.   

- Đã cậ p nhậ t hà nh lang các tuyế n 

đ ườ ng bộ  đ ả m bả o theo Nghị  

đ ị nh 11/2010/NĐ -CP ngà y 

24/2/2010 về  quả n lý, bả o vệ  kế t 

cấ u hạ  tầ ng giao thông đ ườ ng bộ .  

Thể  hiệ n trên bả n đ ồ  hạ  tầ ng kỹ  

thuậ t. 

- Về công trình đầu mối giao thông: Đề 

nghị nghiên cứu quy hoạch các công 

trình đầu mối giao thông như: bãi đỗ xe 

tại các khu vực công cộng, trung tâm 

hành chính, công sở, văn hóa thể dục thể 

thao….  

- Tiếp thu ý kiến. 

- Đã bố  trí bế n xe tạ i thôn Thà nh 

Bả o, vớ i diệ n tích là  0,22ha.  

4. Công văn số 2089/SCT-KHTCTH  ngày 20/7/2022 của Sở Công Thương  

Về cơ bản, các đồ án  đã nêu đầy đủ các 

căn cứ pháp lý để lập quy hoạch. Tuy 

nhiên,  đề nghị đơn vị tư vấn rà soát, cập 

nhật đầy đủ các văn bản có liên quan 

trực tiếp đến công tác lập quy hoạch 

- Đã tiếp thu 

- Đã bổ sung trong thuyết minh mục 

“II. Căn cứ pháp lý” trang 2, trang 3. 
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thuộc lĩnh vực Công Thương, như:  

+ Quyết định số 1477/QĐ-BCT ngày 

26/4/2017 của Bộ  trưởng Bộ Công 

Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch 

phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai 

đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - 

Quy hoạch phát triển hệ thống điện 

110kV. 

+  Quyết định số 2185/QĐ-UBND, ngày 

11/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc Phê duyệt hợp phần 

II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và 

hạ áp sau các trạm 110kV thuộc đề án 

“Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025, có xét 

đến năm 2035”; 

+ Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 

09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch 

phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2025.  

+ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 

27/3/2020 về phê duyệt danh mục chợ 

xóa bỏ, chợ bổ sung mới vào Điều chỉnh 

quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025 tại Quyết định 

số 4388/QĐ -UBND ngày 09/11/2016 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+  Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 

09/08/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Phê duyệt quy hoạch phát 

triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh hóa 

đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. 

-  Trên cơ sở đánh giá về hiện trạng phát 

triển về sử dụng đất, dân số và lao động, 

hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phát 

triển kinh tế, môi trường,...; đề nghị 

nghiên cứu bổ sung đánh giá, nhận định 

về kết quả thực hiện với các quy hoạch 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

qua đó, xác định những lĩnh vực phát 

triển phù hợp cần phát huy, kết hợp với 

- Đã tiếp thu  
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việc nhận định các yếu tố mới tác động 

vào quá trình phát triển để làm cơ sở xây 

dựng, định hướng cấu trúc phát triển 

không gian.  Cụ thể như sau: 

+ Đối với lĩnh vực công nghiệp , tiểu thủ 

công nghiệp :  đề  nghị  bổ  sung nội 

dung phân tích, đánh giá thực trạng về  

quy mô và năng lực sản xuất, sản phẩm 

chủ  yếu;  thị  trường sản phẩm; tỷ  trọng 

phát triển công nghiệp trong cơ cấu kinh 

tế; về  nguồn nhân lực, chất lượng nguồn 

nhân lực ngành công nghiệp; trình độ 

công nghệ trong ngành công nghiệp, tình 

hình đầu tư vào ngành công nghiệp. 

 

 

 

 

- Đối với lĩnh vực công nghiệp , tiểu 

thủ công nghiệp : 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu trong năm ước đạt 60 tỷ đồng, tăng 

12% so với cùng kỳ. Toàn xã có hơn 

138 hộ sản xuất, kinh doanh trong các 

lĩnh vực như mộc, nề, hàn,  xay sát,... 

Một số nghề mới đã bắt đầu du nhập 

như: Cơ khí, nhôm kính, chế biến thực 

phẩm được duy trì sản xuất ổn định, 

tạo thu nhập cho người dân. 

- Năm 2021 tỷ lệ lao động theo lĩnh 

vực CN, tiểu thủ CN là 1.318 lao động 

chiếm 40,5% số người trong độ tuổi 

lao động toàn xã.  Tỷ lệ người lao 

động qua đào tạo trong ngành CN: 

62% ứng ứng 818 người. 

- Bố trí khu vực sản xuất kinh doanh 

tại Đồng Tốp thôn Thành Giang với 

diện tích 3,61ha. 

Đối với lĩnh vực thương mại: đề nghị 

nghiên cứu, bổ sung đánh giá quy mô thị 

trường, cơ cấu hàng hóa lưu thông trên 

thị trường; bổ sung hiện trạng và định 

hướng phát triển thương mại điện tử của 

từng xã (để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí 

13.5 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-

2025 được ban hành kèm theo Quyết 

định số 318/QĐ -TTg ngày 08/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ); đề nghị   cập 

nhập,  bổ sung đầy đủ, chính xác  hiện 

trạng hệ thống  hạ tầng thương mại trên 

địa bàn các xã (chợ, siêu thị mini, cửa 

hàng tổng hợp, cửa hàng xăng dầu , các 

dự án thương mại, dịch vụ…); phân tích, 

làm rõ hơn khả năng đáp ứng của kết cấu 

hạ tầng thương mại hiện có trên địa bàn 

đối với phát triển kinh tế  -  xã hội nói 

chung, đối với hoạt động thương mại nói 

- Đã tiếp thu 

- Đối với lĩnh vực thương mại, dịch 

vụ:  

+ Hiện tại trên địa bàn xã có Chợ Bèo 

tại thôn Thành Tiến, đồng thời có các 

cửa hàng nhỏ, siêu thị mini tại các 

thôn như Thành Bảo, thôn Thành Tiến, 

đảm bảo quy định tại Quyết định số 

4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của 

Bộ Công Thương  

- Đến năm 2030, quy hoạch khu 

TMDV bao gồm: 

+ Đồng Dọc thôn Thành Thượng với 

diện tích 1,65ha. 

+ Quy hoạch HTX DV nông nghiệp tại 

Đồng Cột Điện thôn Thành Bảo với 

diện tích 0,12ha. 

 Định hướng phát triển ngành thương 

mại dịch vụ xác định cần hoàn chỉnh hệ 

thống kết cấu hạ tầng và cơ sở kỹ thuật 
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riêng. phục vụ thương mại trên địa bàn xã, 

theo hướng kết hợp giữa phát triển 

thương mại tại khu vực thị trấn Thiệu 

Hóa,…với phát triển thị trường nông 

thôn, phát triển các điểm giao dịch thu 

mua sản phẩm của người nông dân 

Đề nghị cập nhập hiện trạng đường dây  

110kV,  220kV,  500kV  đi  qua  địa 

phận  xã  để  có  phương  án  đ ảm  bảo  

hànhlang an toàn lưới điện. 

 

Hạ tầng thương mại (Chợ) đánh giá sơ 

sài; phần điện số liệu tổng các trạm biến 

áp, không nhất quán,... 

- Tiếp thu ý kiến. 

- Đã đánh giá lại hiện trạng chợ và 

công xuất của các trạm biến áp. 

 Đề nghị tính toán lại nhu cầu cấp điện 

đảm bảo theo QCVN 01:2021/BXD của 

Bộ Xây dựng. Trên cơ sở tổng  nhu cầu 

cấp điện sau khi tính toán lại, đề nghị 

đơn vị tư vấn bố trí số lượng TBA phân 

phối cho phù hợp với số liệu mới. 

- Tiếp thu ý kiến. 

- Đã tính toán nhu cầu cấp điện đảm 

bảo theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ 

Xây dựng. 

 

Bổ sung thêm Trạm biến áp, vì: xã Thiệu 

Thành có 8 thôn mà hiện tại xã có 06  

TBA dẫn đến bán kính cấp điện quá xa 

so với TBA.  

- Hiện tại trên địa bàn xã có 8 thôn, 

nhưng chỉ có 6 trạm biến áp, do diện 

tích thôn nhỏ và vị trí của các trạm bố 

trí với khoảng cách đảm bảo để cấp 

điện. Tuy nhiên để đảm bảo cho nguồn 

điện sử dụng đến năm 2030 đã bố trí 

nâng cấp công xuất của các trạm, và 

mở mới thêm 01 trạm tại thôn Thành 

Đồng với công xuất 320KVA. 
 

Trên đây là các nội dung  UBND xã  Thiệu Thành đã cùng đơn vị  tư vấn 

nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa đồ  án Quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Thành 

huyện Thiệu Hóa đến năm 2030. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP & ĐC xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Thân Văn Dũng  
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