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KẾ HOẠCH GIÁM SÁT
“Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung 

thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giám sát quá trình triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 theo khoản 2 Điều 2 Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15 
tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch 
chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong quá trình 
giám sát, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc, Đoàn giám sát đề xuất, kiến nghị 
các cơ chế, chính sách nhằm triển khai đồ án đạt hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ.

2. Yêu cầu

a) Đoàn giám sát, cơ quan được giám sát cần xem xét, đánh giá đúng tình hình, 
trực trạng; những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện, đề xuất những giải pháp hiệu quả về các vấn đề liên quan đến công tác triển 
khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

b) Việc giám sát phải đảm bảo thực hiện đúng mục đích, phạm vi và nội dung 
giám sát; đúng thời gian và tiến độ đề ra trong Kế hoạch giám sát; đồng thời không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được giám sát.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

1. Phạm vi giám sát

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác triển khai Đồ án quy hoạch 
chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Đối tượng giám sát

Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, 
quản lý liên quan công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

III. NỘI DUNG GIÁM SÁT



Đoàn giám sát thực hiện các nội dung giám sát sau đây:

1. Giám sát việc triển khai các nội dung tiếp theo sau khi phê duyệt Đồ án quy 
hoạch chung theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045, cụ thể:

- Tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt.

- Tổ chức rà soát và lập các chương trình, khu vực và kế hoạch phát triển đô thị; 
các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; các quy hoạch nông thôn, 
quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật kể cả quy hoạch không gian ngầm, quy 
hoạch cảng hàng không quốc tế phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được duyệt.

- Tổ chức lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng, làm cơ 
sở cho quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính, đất đai để thực hiện các 
dự án ưu tiên đầu tư.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ động rà soát quy hoạch, bổ sung, điều 
chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với quy chuẩn và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Giám sát việc định kỳ thực hiện rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch theo 
quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng.

3. Giám sát công tác chuẩn bị nội dung tích hợp của các ngành, lĩnh vực để 
chuẩn bị cho việc lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050.

4. Giám sát việc triển khai các dự án, chương trình ưu tiên đầu tư theo đồ án 
được duyệt và việc bố trí kinh phí để thực hiện.

5. Giám sát việc cung cấp thông tin quy hoạch, cấp phép quy hoạch.

6. Giám sát việc tổ chức triển khai của các đơn vị có liên quan.

IV. PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT

Đoàn giám sát thực hiện giám sát thông qua các hoạt động sau đây:

1. Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng tham 
mưu, quản lý liên quan công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 báo cáo những nội dung do Đoàn giám 
sát yêu cầu.

2. Nghiên cứu, đánh giá các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, 
ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức liên quan.



3. Tổ chức các buổi làm việc và kiểm tra thực tế với các cơ quan, đơn vị liên 
quan, yêu cầu giải trình hoặc chất vấn các nội dung liên quan đến công tác triển khai 
Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Tổ chức đi học tập, nghiên cứu tại một số địa phương (nếu cần thiết).

5. Tổ chức các cuộc tọa đàm, điều tra xã hội học (nếu cần thiết).

6. Kiến nghị đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về 
chuyên đề giám sát.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị (Tháng 6 năm 2021)

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề theo quy định. Thành lập Tổ 
giúp việc cho Đoàn giám sát.

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác giám sát. Chuẩn bị các điều kiện 
bảo đảm cho Đoàn giám sát thực hiện Kế hoạch giám sát.

- Xây dựng Đề cương báo cáo; gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân thành phố, các 
sở, ban, ngành, quận, huyện đề nghị gửi báo cáo đến Đoàn giám sát.

2. Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát (Từ tháng 7 
đến tháng 8 năm 2021)

Tiếp nhận, tổng hợp và nghiên cứu báo cáo, tài liệu của các cơ quan gửi cho 
Đoàn giám sát; yêu cầu báo cáo bổ sung (nếu có). 

3. Tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương (Từ tháng 8 đến 
tháng 9 năm 2021)

Đoàn giám sát tiến hành làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu, Ủy ban nhân dân 
quận Sơn Trà, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang...

4. Xây dựng báo cáo kết quả giám sát (Từ tháng 10 đến giữa đầu tháng 11 năm 
2021)

- Tổng hợp và xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả của Đoàn giám sát.

- Tổ chức các cuộc họp, tọa đàm lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan đóng góp vào dự thảo Báo cáo.

- Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành, đơn vị 
liên quan về giải trình dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát.

- Đoàn giám sát hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực Hội 
đồng nhân dân thành phố.

5. Báo cáo Hội đồng nhân dân kết quả giám sát và ban hành Nghị quyết 



giám sát chuyên đề (Từ giữa cuối tháng 11 đến giữa đầu tháng 12 năm 2021)

- Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Đoàn giám 
sát tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát trình Hội đồng nhân dân 
thành phố tại Kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị dự thảo Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân thành phố về chuyên đề giám sát trình Hội đồng nhân dân 
thành phố thông qua tại Kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.


