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Căn cứ Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ chín, 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

về tiến độ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành  

Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh chỉ đạo UBND Tỉnh thành lập và ban hành 

Quy chế hoạt động Hội đồng Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 107/QĐ-UBND-TL ngày 10/9/2019 của 

UBND Tỉnh và Quyết định số 1185/QĐ-HĐQHĐT ngày 15/10/2019 của Chủ 

tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh) nhằm tham mưu, giúp UBND Tỉnh tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh là Chủ tịch 

Hội đồng và thành viên là Thủ trưởng các Sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch UBND 

huyện, thành phố; đồng thời, giao trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ 

quan thường trực Hội đồng Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (Hội đồng Quy hoạch tỉnh). Ngoài ra, thành lập Tổ công tác 

lập Quy hoạch giúp Hội đồng Quy hoạch tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ của Hội đồng Quy hoạch tỉnh.  

2. Chuẩn bị dự án Lập Quy hoạch: 

2.1. Công việc đã triển khai: 

Ban cán sự đảng UBND Tỉnh đã lãnh đạo UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh:  
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Trong quá trình lập quy hoạch tuân thủ đúng quy trình lập quy hoạch quy 

định tại Điều 16 Luật Quy hoạch; nội dung quy hoạch đã bám sát nhiệm vụ lập 

quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về nội dung của 

từng loại quy hoạch tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. Thực 

hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan lập quy hoạch tỉnh) 

đã thực hiện và tham mưu UBND Tỉnh: Phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh 

phí xây dưng nhiệm vụ Quy hoạch Tỉnh (Quyết định số 22/QĐ-UBND-HC ngày 

10/01/2020 của UBND Tỉnh); tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn là Viện Nghiên 

cứu Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (Quyết 

định số 16/QĐ-SKHĐT ngày 04/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư); đã thông 

qua Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh theo Quyết định số 

878/QĐ-TTg  ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 05/8/2020. 

b) Lập Quy hoạch Tỉnh:  

Sau khi nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Ban cán sự đảng 

UBND Tỉnh đã lãnh đạo UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các 

Sở, ngành Tỉnh triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đấu thầu quốc 

tế để lựa chọn tư vấn có năng lực và kinh nghiệm trong việc lập Quy hoạch Tỉnh 

theo phương pháp tích hợp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức đấu thầu quốc tế và phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty EAI 

43 - Công ty TNHH TVTKXD Không gian Kiến trúc Quốc tế - Viện Quy hoạch 

Xây dựng - Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông Nghiệp - Trung Tâm 

Nghiên cứu Phát triển giao thông vận tải - Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam  

- Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn. 

Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh đã lãnh đạo UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Liên danh tư vấn và các ngành, địa phương liên quan tổ chức triển 

khai được một số nội dung công việc cụ thể như sau: 
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- Ngày 27/10/2021, đã tổ chức Hội nghị triển khai lập Quy hoạch. Tại Hội 

nghị triển khai lập Quy hoạch Liên danh đơn vị tư vấn đã báo cáo ý tưởng quy 

hoạch tỉnh và dự thảo Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Sau Hội nghị triển khai lập Quy hoạch, Liên danh Đơn vị tư vấn lập Quy 

hoạch đã chủ động tổ chức khảo sát và thu thập thông tin từ các Sở, ngành Tỉnh 

và địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào cho báo cáo tổng hợp về đánh 

giá hiện trạng. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 

29/11/2021, tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành 

Tỉnh và địa phương trong triển khai lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Ngày 30/12/2021, đã tổ chức Hội thảo thông qua Báo cáo đầu kỳ Quy 

hoạch tỉnh. Qua đó, đã tập trung phân tích, đánh giá khá đầy đủ các điều kiện tự 

nhiên, xã hội; thực trạng phát triển của các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh, nhận diện các lợi thế, tiềm năng và yếu tố bất lợi, cũng như cơ hội, 

thách thức trong kỳ quy hoạch; đồng thời đưa ra một số quan điểm, mục tiêu, 

định hướng phát triển của tỉnh; trên cơ sở đó tư vấn đã hoàn thiện báo cáo đầu 

kỳ và tiếp tục xây dựng báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh. 

- Ngày 23/3/2022, Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh báo cáo, xin ý kiến 

Thường trực Tỉnh ủy các nội dung: 

(1) Quan điểm chỉ đạo xây dựng Quy hoạch; 

(2) Mục tiêu tổng quát quy hoạch; 

(3) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và định hướng tầm nhìn đến năm 2050; 

(4) Đề xuất và lựa chọn kịch bản phát triển kinh tế; 

(5) Phương án tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (4 tiểu vùng). 

Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh đã lãnh đạo UBND Tỉnh tiếp thu, bổ sung 

các ý kiến góp ý của Thường trực Tỉnh ủy và hoàn thiện các nội dung trên chỉ 

đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, địa phương liên quan tiếp tục nghiên 

cứu triển khai các nội dung công việc tiếp theo. 
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- Ngày 15/4/2022, đã tổ chức Hội thảo thông qua báo cáo giữa kỳ Quy 

hoạch tỉnh. Hội thảo đã tập trung thảo luận về đánh giá thực trạng và định 

hướng phát triển chung của tỉnh; phân tích, đánh giá các điều kiện thực trạng 

phát triển của tỉnh; dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù tỉnh Đồng 

Tháp; xây dựng các quan điểm, kịch bản, mục tiêu; xác định các khâu đột phá 

và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. 

- Ngày 11/6/2022, đã tổ chức Hội thảo thông qua báo cáo cuối kỳ Quy 

hoạch tỉnh. Hội thảo đã tập trung thảo luận rà soát, xử lý các vấn đề tích hợp 

liên ngành thống nhất trong quy hoạch tạo nên tính thống nhất, đồng bộ và hiệu 

quả của quy hoạch làm cơ sở cho việc lấy ý kiến rộng rãi các các đối tượng có 

liên quan theo quy định tại điều 19 của Luật Quy hoạch. 

- Hiện nay, Liên danh tư vấn thực hiện cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo 

tổng hợp Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.   

Nhìn chung, công tác lập Quy hoạch Tỉnh theo phương pháp tích hợp là 

nhiệm vụ hoàn toàn mới đối với tất cả các Bộ, ngành Trung ương và địa 

phương. Phương pháp này đòi hỏi sự tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ 

giữa tất cả các ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được 

mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững của địa phương. Đây 

là một khối lượng công việc đồ sộ, liên quan đến hầu hết các công tác rà soát 

quy hoạch, thu thập dữ liệu, đánh giá, dự báo, xây dựng quan điểm chỉ đạo và 

mục tiêu phát triển,... trên quy mô toàn tỉnh; huy động sự tham gia của tất cả các 

đơn vị có liên quan.  

Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh đã lãnh đạo UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tổ chức nhiều buổi làm việc với các Sở, ban, ngành Tỉnh và UBND 

cấp huyện để thống nhất tinh thần tích hợp để cùng nhau xây dựng kế hoạch tổ 

chức công việc, tạo điều kiện cho sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị liên quan 

trong lập quy hoạch Tỉnh. 

2.2. Hạn chế, khó khăn: 
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Công tác lập Quy hoạch Tỉnh đã được Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh chỉ 

đạo UBND Tỉnh chủ động triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình theo 

quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Tuy 

nhiên, tiến độ triển khai lập Quy hoạch Tỉnh còn chậm chưa đảm bảo theo kế 

hoạch đề ra do một số nội dung hạn chế, khó khăn như sau:  

- Trong 02 năm 2020, 2021 chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch triển khai, phối hợp khảo sát, 

thu thập thông tin, dữ liệu của đơn vị tư vấn và tổ chức hội nghị lấy ý kiến các 

cơ quan, tổ chức có liên quan, đây là tiền đề quan trọng để thực hiện đánh giá 

hiện trạng và đề xuất định hướng, tầm nhìn chiến lược cho Quy hoạch Tỉnh đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả, đồng bộ và sát với tình hình thực tế của địa phương. 

- Lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp là phương pháp tiếp cận hoàn 

toàn mới, với nội dung cơ bản là lập thống nhất chỉ một bản quy hoạch trên một 

địa bàn tỉnh, cùng với việc tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các 

ngành, lĩnh vực còn có nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến việc phối hợp, triển 

khai của các ngành, đơn vị có liên quan còn chậm và lúng túng. Do đó, việc xây 

dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức lựa chọn tư vấn lập 

quy hoạch là nội dung công việc hoàn toàn mới và gặp nhiều vấn đề khó khăn, 

phức tạp. 

- Gói thầu số 3: “Lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050” thực hiện đấu thầu quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn 

quốc tế có nhiều kinh nghiệm, có cách tiếp cận mới, tư duy mới mang tính đột 

phá, tiếp thu những yếu tố mới, giá trị mới tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển 

kinh tế - xã hội theo Công văn số 8688/BKHĐT-QLĐT ngày 28/12/2020 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, nên trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu mất nhiều thời gian. 

- Để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch đồng bộ được quy định tại Nghị 

định số 37/2019/NĐ-CP trên cả nước tập trung triển khai lập quy hoạch cho các 

ngành cấp Trung ương, các quy hoạch Vùng và quy hoạch của 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương theo cách tiếp cận tích hợp thì đội ngũ chuyên gia 

trong nước còn có nhiều hạn chế về kinh nghiệm tiếp cận và thực hiện. 



-6- 

 

- Tiếp cận của các Sở, ngành Tỉnh và UBND cấp huyện đối với phương 

pháp lập, cơ cấu tổ chức và quy trình thực hiện theo tinh thần tích hợp đa ngành 

còn chậm, chưa tạo được sự thay đổi đáng kể trong tổ chức thực hiện. 

2.3. Nguyên nhân  

- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh 

hưởng đến công tác phối hợp, có thời điểm phải tạm dừng thực hiện; đơn vị tư 

vấn, chuyên gia không đến làm việc trực tiếp làm ảnh hưởng phần nào đến tiến 

độ và chất lượng lập Quy hoạch Tỉnh. 

- Việc tích hợp các nội dung vào quy hoạch tỉnh sẽ gặp khó khăn vì các 

hướng dẫn của Luật Quy hoạch và các hướng dẫn chi tiết của các Bộ, ngành chủ 

quản liên quan đến việc tích hợp và các loại quy hoạch có tính chất kỹ thuật, 

chuyên ngành chưa cụ thể (tích hợp chi tiết ở mức độ nào). Bên cạnh đó, sự 

tham gia trong quá trình lập quy hoạch của một số chủ thể còn mang tính đại 

diện, chưa đáp ứng với nội dung yêu cầu tích hợp quy hoạch.  

3. Kế hoạch triển khai các nội dung công việc tiếp theo 

- Từ ngày 07 đến ngày 22/7/2022: Gửi lấy ý kiến thống nhất nội dung quy 

hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an theo quy định tại khoản 2, Điều 32, 

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. 

- Ngày 25/7/2022: Rà soát và hoàn chỉnh nội dung dự thảo quy hoạch theo 

ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để tổ chức lấy ý kiến Bộ, ngành Trung 

ương và các tỉnh giáp ranh (theo quy định 30 ngày). 

- Ngày 15/8/2022: Tổ chức hội thảo tại Hà Nội lấy ý kiến các Bộ, ngành 

Trung ương về nội dung dự thảo quy hoạch. 

- Ngày 20/8/2022: Tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý của các 

Bộ, ngành trung ương, địa phương trong vùng và cộng đồng dân cư để hoàn 

chỉnh nội dung dự thảo quy hoạch trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch cấp tỉnh 

(Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định). 

- Dự kiến ngày 15/9/2022: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp 

Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thông qua báo cáo quy hoạch tỉnh Đồng 

Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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- Hoàn chỉnh nội dung quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh báo 

cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân Tỉnh 

xem xét, thông qua. 

- Hoàn chỉnh báo cáo quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, trình Hội đồng nhân 

dân Tỉnh xem xét, thông qua. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

Trên đây là tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050, Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh báo cáo Ban Chấp hành 

Đảng bộ Tỉnh xem xét, cho ý kiến./. 

Nơi nhận: T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG 
- Như trên, 

- Thành viên BCSĐ, 

- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh, 

- Lưu BCSĐ.nbht 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 
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