
1 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:          /SNV-BC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng chính quyền đô thị  

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020 
 

 

 Sở Nội vụ nhận được Văn bản số 2207/SXD-QLNĐT&HT ngày 23/6/2020 

của Sở Xây dựng về việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ xây dựng Đề án “Đô thị 

hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Bộ 

Chính trị (kèm theo đề cương của Ban Kinh tế trung ương).  

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 25/05/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại 

đơn vị hành chính; Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 về việc phê 

duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 

về việc  phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 

đến năm 2020; Sở Nội vụ báo cáo như sau: 

1. Về xây dựng chính quyền đô thị: 

Trong giai đoạn 2011-2020 Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập thành lập 02 phường Nam Viêm, Tiền 

Châu và thành lập thành phố Phúc Yên; thành lập 04 thị trấn (Hợp Châu, Đại 

Đình thuộc huyện Tam Đảo; Đạo Đức, Bá Hiên thuộc huyện Bình Xuyên). Đến 

nay tỉnh Vĩnh Phúc có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (07 huyện, 02 thành 

phố); 136 đơn vị hành chính cấp xã (105 xã, 15 phường, 16 thị trấn); chính 

quyền đô thị: cấp huyện có 02 thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên; cấp xã có 15 

phường, 16 thị trấn. 

  Chính quyền đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt công tác 

quản lý nhà nước về đô thị, giải quyết được các bất cập phát sinh do quá trình đô 

thị hóa như: quản lý kinh tế; quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm 

trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường. Đồng thời tạo điều kiện để 

đô thị được phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, tăng cường thu hút 

đầu tư xã hội hóa vào các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy nhanh 

tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu ngân sách trên địa bàn. 

   Công tác an ninh quốc phòng được quan tâm, đội ngũ công an chính quy 

đã qua đào tạo có chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ tốt trong công tác quản lý an 

ninh trật tự ở địa phương; chủ động đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời những 

vụ việc, không để phạm pháp hình sự, tội phạm manh động xảy ra trên địa bàn. 
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2. Hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình đô thị hóa: 

a) Hạn chế:  

Về tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; trong đó 

quy định về diện tích đối với đô thị: thành phố thuộc tỉnh diện tích từ 150 km2 

trở lên; thị xã thuộc tỉnh diện tích từ 200 km2 trở lên; thị trấn thuộc huyện diện 

tích từ 14 km2 trở lên là chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

Đô thị hóa sẽ gây ra những tác động xấu đến môi trường. Các chất thải từ 

sinh hoạt, hoạt động sản xuất và xả thải của các phương tiện giao thông, máy 

móc thiết bị xây dựng, tăng lượng chất đốt, khí thải, nước thải, chất thải rắn, 

chất thải khí; sản xuất kinh doanh, dịch vụ, việc vận chuyển nguyên vật liệu bị 

rơi vãi làm tăng các chất gây ô nhiễm môi trường và không khí... 

Đô thị hóa làm ra tăng dân số cơ học sẽ gây áp lực lên cơ sở hạ tầng giao 

thông, cơ sở hạ tầng xã hội, gây áp lực cho chính quyền địa phương về công tác 

quản lý, công tác đầu tư hạ tầng giao thông, đường điện, viễn thông, cấp thoát 

nước, vệ sinh môi trường và hạ tầng xã hội, trường học, trạm y tế cho phù hợp 

với trình đô thị, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. 

Đô thị hóa đặt ra các vấn đề xã hội phức tạp, tình hình an ninh trật tự sẽ có 

diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều nhiệm vụ khó khăn cần phải giải quyết của lực 

lượng an ninh quốc phòng của chính quyền địa phương. 

b) Vướng mắc:  

Việc phân cấp quản lý đến từng lĩnh vực nhưng chưa có sự phân định rõ 

trong quản lý hành chính Nhà nước đối với chính quyền đô thị với chính quyền 

nông thôn. Về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mô hình tổ chức 

chính quyền ở các đô thị và nông thôn gần như giống nhau; Tổ chức chính 

quyền huyện và thành phố; cơ cấu tổ chức bộ máy giống nhau; chính quyền xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn giống nhau, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 

của đô thị, chưa thể hiện rõ chính quyền đô thị. 

Chính quyền đô thị hiện nay ở nhiều địa phương còn thiếu đồng bộ về hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giao thông, phúc lợi công cộng… Hệ quả là chức 

năng điều hòa và phối hợp của bộ máy hành chính còn hạn chế; hiệu quả quản lý 

hành chính đô thị chưa cao. Bên cạnh đó, quá trình phân cấp quản lý một số lĩnh 

vực cũng chỉ mang tính chất tình thế, chưa đáp ứng được nhu cầu từ thực tiễn... 

c) Nguyên nhân: 

 Việc thực hiện quản lý đô thị tại nhiều địa phương và năng lực của đội ngũ 

cán bộ làm công tác quản lý đô thị còn hạn chế, trong chỉ đạo triển khai các văn bản 

quy phạm pháp luật về lĩnh vực phát triển đô thị còn chưa quyết liệt. Một số đô thị 

đầu tư cho công tác quy hoạch chưa đồng bộ. Nhiều đô thị chưa xây dựng chương 

trình phát triển đô thị, kế hoạch thực hiện phát triển đô thị. Đội ngũ quản lý nhà 
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nước trong lĩnh vực quản lý đô thị còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu; số lượng 

cán bộ công chức, viên chức được đào tạo về xây dựng, quản lý đô thị còn hạn chế. 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 1211/UBTVQH13 về tiêu chuẩn diện tích đối với thành phố, 

thị xã thuộc tỉnh; xã, thị trấn thuộc huyện để phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương. 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn chi tiết, cụ thể mô hình quản lý 

chính quyền đô thị ở mỗi cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý đô thị ở 

mỗi địa phương.   

Trên đây là kết quả xây dựng chính quyền đô thị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2011-2020; Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./. 
 

  Nơi nhận: 

  - Sở Xây dựng; 

  - GĐ Sở Nội vụ (b/c); 

  - Lưu: VT, XDCQ&CCHC. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

Trần Văn Hòa 
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