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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra, đánh giá việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện
trên địa bàn huyện Ia Grai
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai.
Thực hiện Công văn số 2013/SXD-QLQH ngày 15/10/2021
của Sở Xây dựng
03
tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra, rà soát đánh giá, đề xuất việc lập quy hoạch xây
dựng vùng huyện. Sau khi kiểm tra, rà soát, Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai báo
cáo đề xuất kết quả như sau:
1. Tình hình lập, triển khai các quy hoạch:
Trên địa bàn huyện Ia Grai đến nay chưa thực hiện công tác lập quy hoạch
vùng huyện.
Hiện nay trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện các quy hoạch:
* Về quy hoạch xây dựng: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Kha, Quy
hoạch chung xây dựng nông thôn mới 12 xã, Quy hoạch chi tiết xây dựng một số
điểm dân cư trên địa bàn huyện, Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm các xã
đã được phê duyệt, đang triển khai thực hiện.
* Về quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê
duyệt, triển khai thực hiện.
* Về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế xã hội huyện Ia Grai đã được phê duyệt và triển khai thực hiện.
2. Đánh giá kết quả đã thực hiện:
Qua công tác triển khai các quy hoạch thuộc các lĩnh vực trên đã đưa công tác
quản lý các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, quản lý đất đai dần được
ổn định, bước đầu có những hiệu quả thiết thực, đảm bảo các điều kiện theo quy
định của pháp luật.
3. Kiến nghị đề xuất:
Việc triển khai thực hiện quy hoạch vùng huyện là cần thiết vì theo quy định
tại điểm g, khoản 2 điều 23 Luật xây dựng thì để có thể triển khai các quy hoạch
đô thị, Quy hoạch nông thôn, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng thì cần
phải lập quy hoạch xây dựng vùng huyện để làm căn cứ triển khai.

Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Ia Grai thực hiện chủ trương kêu gọi
đầu tư đã có những dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật của nhà đầu tư tư nhân cần thiết
phải lập quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng ... nên việc triển khai quy
hoạch vùng huyện trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.
Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, đánh giá việc lập quy hoạch
vùng huyện trên địa bàn huyện Ia Grai, Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai báo cáo để
Sở Xây dựng biết, tổng hợp, đề xuất./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
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- Phòng NNPTNT;
- Lưu VT..
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Tên đề tài, dự án

Thời
điểm
nghiệm
thu

Đánh giá, xếp
loại đề tài

Kinh phí triển khai thực hiện
(triệu đồng)

Tổng

1

Phát triển mô hình thâm canh
giống lúa mới OM 4900 trên địa
bàn huyện Ia Grai (theo hướng 1
phải - 5 giảm)

2

3

4/2017

Dự án mang
lại hiệu quả

Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm
kết hợp bón phân qua nước cho
cây hồ tiêu tại huyện Ia Grai

12/2017

Hiệu quả
mang lại
chưa cao

Lai cải tạo đàn bò bằng phương
pháp ngảy trực tiếp

Chưa
nghiệm
thu

NGƯỜI LẬP

Chưa đánh
giá

455,37

423,9736

365

NSNN

150

315

245

Thời gian
thực hiện
đề tài, dự
án

Địa điểm
ứng dụng

Đơn vị, địa
phương
ứng dụng

Khác

305,37

408,9736

120

10/2016

Trạm
Xã Ia O, Ia
khuyến nông
Grăng
huyện

01/2017

Xã Ia Chía,
Ia Krăi, Ia
Phòng
Hrung và NN&PTNT
Thị trấn Ia
huyện
Kha

12/2018

Xã Ia Yok,
Phòng
Ia Dêr, Ia
NN&PTNT
Hrung, Ia
huyện
Tô
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Ghi chú

