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NGHỊ QUYẾT 
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về phân loại đô thị  

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;   

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 77/2015/QH13, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 

40/2019/QH14 và Luật số 61/2020/QH14;  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về phân loại đô thị 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Mục đích, nguyên tắc phân loại đô thị  

1. Phân loại đô thị nhằm xác lập cơ sở đánh giá chất lượng đô thị; tổ chức, 

sắp xếp và quản lý, phát triển hệ thống đô thị, các khu vực nội thành, nội thị, 

ngoại thành, ngoại thị, thị trấn, khu vực dự kiến thành lập quận, phường; phản 

ánh đúng trình độ phát triển đô thị, đô thị hóa; làm căn cứ cho công tác quy 

hoạch, xây dựng, quản lý, hoạch định chính sách phát triển đô thị; thu hút đầu 

tư, nâng cao chất lượng và điều kiện sống đô thị.  

2. Phân loại đô thị được thực hiện trên cơ sở quy hoạch hệ thống đô thị và 

nông thôn quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và chương trình phát triển 

đô thị các cấp để quản lý phát triển đô thị, bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Đô thị, khu vực dự kiến hình thành đô thị, khu vực dự kiến thành lập 

quận, phường được quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng đạt tiêu chí, tiêu chuẩn 

của loại đô thị nào thì được phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ 

tầng đô thị theo quy định của loại đô thị tương ứng.  

4. Phân loại đô thị đối với khu vực dự kiến hình thành đô thị, đánh giá 

tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến 
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thành lập quận, phường là một trong những cơ sở để xem xét thành lập, nhập, 

chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị, sắp xếp đơn vị hành chính. 

Phạm vi phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đã 

được công nhận phải trùng với phạm vi dự kiến thành lập, điều chỉnh đơn vị 

hành chính đô thị.  

5. Phân loại đô thị được áp dụng theo vùng miền, theo yếu tố đặc thù và 

thực hiện bằng phương pháp tính điểm. Điểm phân loại đô thị là tổng số điểm 

đạt được của các tiêu chí phân loại đô thị.”.  

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:  

“Điều 9. Áp dụng phân loại đô thị  

1. Áp dụng phân loại đô thị theo vùng miền xác định theo danh mục quy 

định tại Phụ lục 4 của Nghị quyết này được thực hiện như sau: 

a) Đô thị thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ thì các 

tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị thực hiện theo quy định đối với loại đô thị 

tương ứng; 

b) Đô thị thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên thì 

mức tối thiểu của các tiêu chuẩn của tiêu chí quy mô dân số bằng 60% mức quy 

định; mức tối thiểu của tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị bằng 50% mức quy 

định; các tiêu chí khác thực hiện theo quy định đối với loại đô thị tương ứng; 

c) Đô thị thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thì mức tối 

thiểu của các tiêu chuẩn của tiêu chí quy mô dân số bằng 80% mức quy định; mức 

tối thiểu của tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị bằng 70% mức quy định; các tiêu 

chí khác thực hiện theo quy định đối với loại đô thị tương ứng; 

d) Đô thị thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long thì mức tối thiểu của các 

tiêu chuẩn của tiêu chí quy mô dân số bằng 70% mức quy định; mức tối thiểu của 

tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị bằng 50% mức quy định; các tiêu chí khác 

thực hiện theo quy định đối với loại đô thị tương ứng. 

2. Đô thị có yếu tố đặc thù thì việc đánh giá các tiêu chuẩn tại Bảng 1A, 

tiêu chuẩn 3 tại Bảng 1B, tiêu chuẩn 1 tại mục II.1 của Bảng 5A tại Phụ lục 1 

của Nghị quyết này được thực hiện theo quy định đối với loại đô thị tương ứng; 

các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị còn lại được áp dụng như sau: 

a) Đô thị có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của các tiêu 

chuẩn của tiêu chí quy mô dân số, tiêu chí mật độ dân số bằng 50% mức quy 

định; mức tối thiểu của các tiêu chuẩn khác bằng 70% mức quy định của loại 

đô thị tương ứng; 

b) Đô thị ở hải đảo thì mức tối thiểu của các tiêu chuẩn của tiêu chí quy 

mô dân số, tiêu chí mật độ dân số, tiêu chí tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và 

nhóm tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội bằng 20% mức 

quy định; mức tối thiểu của các tiêu chuẩn của tiêu chí trình độ phát triển cơ sở 

hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị bằng 50% mức quy định của loại đô thị 
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tương ứng; 

c) Đô thị loại III, loại IV, loại V thuộc danh mục đơn vị hành chính được 

cơ quan có thẩm quyền xác định là miền núi, vùng cao thì mức tối thiểu của các 

tiêu chuẩn của tiêu chí quy mô dân số, tiêu chí mật độ dân số bằng 50% mức quy 

định của loại đô thị tương ứng, mức tối thiểu của các tiêu chuẩn khác bằng 70% 

mức quy định của loại đô thị tương ứng;  

d) Khu vực dự kiến hình thành đô thị loại V là trung tâm hành chính của 

huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì mức tối 

thiểu của các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị của tiêu chí trình độ phát 

triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị bằng 70% mức quy định; mức tối 

thiểu của các tiêu chuẩn khác bằng 50% mức quy định của loại đô thị tương ứng;  

đ) Khu vực dự kiến hình thành đô thị và các đô thị trực thuộc để bảo tồn, 

phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể đã được Tổ chức Giáo dục, 

Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận thì không xem xét 

tiêu chí mật độ dân số; các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị của tiêu chí 

trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị thực hiện theo quy 

định đối với loại đô thị tương ứng; mức tối thiểu của các tiêu chuẩn khác bằng 

50% mức quy định của loại đô thị tương ứng.  

3. Chỉ áp dụng một trong các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để 

đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn khi thực hiện phân loại đô thị đối với từng đô 

thị cụ thể và áp dụng khi các tiêu chuẩn chưa đạt mức tối thiểu theo quy định.  

4. Trường hợp để đáp ứng yêu cầu đặc biệt về quản lý lãnh thổ, bảo vệ 

chủ quyền quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội thì việc phân loại đô thị có thể 

thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, điều chỉnh địa 

giới đơn vị hành chính đô thị.”.  

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

“Điều 10. Tính điểm phân loại đô thị  

1. Các tiêu chí phân loại đô thị được xác định bằng các tiêu chuẩn cụ thể và 

được tính điểm theo khung điểm phân loại đô thị quy định tại Phụ lục 1 của Nghị 

quyết này. Điểm của mỗi tiêu chí là tổng số điểm của các tiêu chuẩn của tiêu chí 

đó. Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí là 100 điểm. Cụ thể như sau: 

a) Tiêu chí vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã 

hội gồm 08 tiêu chuẩn; đánh giá tối thiểu là 13,5 điểm, tối đa là 18 điểm; 

b) Tiêu chí quy mô dân số gồm 02 tiêu chuẩn là quy mô dân số toàn đô thị 

và quy mô dân số khu vực nội thành, nội thị; đánh giá tối thiểu là 6,0 điểm, tối 

đa là 8,0 điểm; 

c) Tiêu chí mật độ dân số gồm 02 tiêu chuẩn là mật độ dân số toàn đô thị 

và mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thành, nội 

thị, thị trấn; đánh giá tối thiểu là 6,0 điểm, tối đa là 8,0 điểm;  
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d) Tiêu chí tỷ lệ lao động phi nông nghiệp gồm 02 tiêu chuẩn là tỷ lệ lao 

động phi nông nghiệp toàn đô thị và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội 

thành, nội thị; đánh giá tối thiểu là 4,5 điểm, tối đa là 6,0 điểm; 

e) Tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị 

gồm 49 tiêu chuẩn; đánh giá tối thiểu là 45 điểm, tối đa là 60 điểm.  

2. Định mức, phân bổ và phương pháp tính điểm, phương pháp thu thập, 

tính toán số liệu của từng tiêu chuẩn của các tiêu chí phân loại đô thị, trình độ 

phát triển cơ sở hạ tầng đô thị được quy định tại các Phụ lục 1, 2 và 3 của Nghị 

quyết này.  

3. Cách tính điểm của các tiêu chuẩn được quy định như sau: 

a) Số liệu, thông tin làm căn cứ để xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt mức tối đa thì tiêu chuẩn đó được tính điểm tối đa, đạt mức tối thiểu được 

tính điểm tối thiểu, đạt giữa mức tối đa và mức tối thiểu được tính điểm nội suy 

giữa cận trên và cận dưới, đạt dưới mức quy định tối thiểu thì không tính điểm, 

không áp dụng tính điểm nội suy đối với việc đánh giá tiêu chuẩn quy định tại 

khoản 3 Điều 9 của Nghị quyết này. Trường hợp không xem xét tiêu chí quy 

định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 của Nghị quyết này thì tính điểm tối thiểu cho 

các tiêu chuẩn của tiêu chí đó; 

b) Đối với thành phố trực thuộc trung ương, điểm đánh giá các tiêu chuẩn áp 

dụng đối với khu vực nội thành quy định tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này được 

xác định trên cơ sở các quận, khu vực dự kiến thành lập quận;  

c) Trường hợp áp dụng phân loại đô thị quy định tại khoản 2 Điều 9 của 

Nghị quyết này mà tiêu chuẩn có đơn vị tính là công trình, cơ sở, dự án (gọi 

chung là công trình) quy định mức tối thiểu là 01 công trình thì được tính điểm 

tối thiểu đối với tiêu chuẩn đó khi có 01 công trình; trường hợp quy định mức 

tối thiểu là từ 02 công trình trở lên thì số công trình dùng để tính điểm tối thiểu 

được giảm tương ứng theo tỷ lệ và làm tròn số nhưng không được ít hơn 01 

công trình. 

4. Đô thị được công nhận loại đô thị khi có các tiêu chí đạt điểm tối thiểu 

và tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 75 điểm trở lên.”.  

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:  

“Điều 12. Lập, thẩm định đề án phân loại đô thị 

1. Các trường hợp lập đề án phân loại đô thị bao gồm: 

a) Phân loại đô thị trên cơ sở nguyên trạng thành phố, thị xã, thị trấn hiện có; 

b) Phân loại đô thị đối với thành phố, thị xã, thị trấn có dự kiến điều chỉnh 

địa giới đơn vị hành chính không trùng với phạm vi đô thị hiện có; 

c) Phân loại đô thị đối với khu vực dự kiến hình thành đô thị trong tương lai. 

2. Trách nhiệm lập đề án phân loại đô thị được quy định như sau: 
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a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập đề án phân loại đô thị cho đô thị 

loại đặc biệt và loại I là thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua trước khi gửi đến cơ quan thẩm định; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập đề án phân loại đô thị cho đô 

thị loại I là thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương, đô thị loại II, loại III, loại IV trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi gửi đến 

cơ quan thẩm định; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập đề án phân loại đô thị cho đô 

thị loại V trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi gửi đến cơ 

quan thẩm định.  

3. Đề án đề nghị công nhận đô thị đạt tiêu chí phân loại đô thị gồm: 

a) Phần thuyết minh đề án nêu rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, phạm vi 

lập báo cáo; khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của đô thị; thực 

trạng đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt; đánh giá hiện 

trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị, tổng hợp thông 

tin, số liệu theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá mức độ 

đáp ứng yêu cầu về phân loại đô thị; báo cáo tóm tắt chương trình phát triển đô 

thị và kế hoạch nâng cao chất lượng đô thị các giai đoạn tiếp theo; kết luận và 

kiến nghị; 

b) Các phụ lục kèm theo đề án gồm văn bản pháp lý; ý kiến của cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề án quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều này; bảng biểu số liệu liên quan và bản vẽ thu nhỏ (A3) được đóng 

dấu xác nhận gồm sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng (01 bản), bản đồ địa giới hành 

chính đô thị (01 bản), bản đồ hiện trạng xây dựng đô thị và vị trí các dự án đang 

triển khai thực hiện (01 bản), sơ đồ định hướng phát triển không gian (01 bản), 

bản đồ quy hoạch giai đoạn ngắn hạn (02 bản thể hiện các nội dung quy hoạch 

sử dụng đất và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật); báo cáo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 13 của Nghị quyết này đối với các đô thị hiện có trên địa bàn trong trường 

hợp đề án phân loại đô thị loại đặc biệt, loại I để dự kiến thành lập thành phố 

trực thuộc trung ương. 

Số liệu đánh giá các tiêu chuẩn của phân loại đô thị là số liệu tính đến 

ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề với năm gửi đề án đến cơ quan thẩm 

định và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp, xác nhận hoặc công bố; 

c) Phim minh họa thực trạng phát triển của đô thị đề nghị phân loại 

(khoảng 20 phút). 

4. Trách nhiệm thẩm định đề án được quy định như sau: 

a) Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định đề án phân loại đô thị đối với đô thị 

loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III và loại IV; Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập 

hội đồng thẩm định liên ngành; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung 
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ương, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan tổ chức khảo sát để phục vụ 

việc thẩm định và tổ chức thẩm định đề án;  

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân công 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng thẩm định đề án phân loại đô 

thị đối với đô thị loại V; thực hiện rà soát, kiểm tra hồ sơ đề án phân loại đô thị 

đối với đề án khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện lập; chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn của bộ, ngành có liên quan tổ chức khảo sát 

để phục vụ thẩm định và tổ chức việc thẩm định đề án; 

c) Cơ quan thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định đề án theo nội 

dung quy định tại khoản 6 Điều này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ trình thẩm định đề án; trình người có thẩm quyền quyết định phân loại đô 

thị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định và hồ sơ đề án phân 

loại đô thị đã được hoàn thiện theo kết quả thẩm định.   

5. Hồ sơ trình thẩm định đề án gồm tờ trình của Ủy ban nhân dân, nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp và hồ sơ đề án phân loại đô thị được lập 

theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

6. Nội dung thẩm định đề án gồm: 

a) Cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục lập đề án; 

b) Sự phù hợp với các quy hoạch, quy hoạch đô thị, chương trình phát 

triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Rà soát, khảo sát, kiểm tra thực trạng phát triển đô thị, đối chiếu thông 

tin, số liệu theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị trong nội dung đề án với 

các mức quy định tại Nghị quyết này; 

d) Đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí phân loại đô thị. 

7. Người có thẩm quyền phân loại đô thị quy định tại Điều 11 của Nghị 

quyết này có trách nhiệm xem xét, quyết định công nhận loại đô thị trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình, đề án phân loại đô thị và báo cáo 

thẩm định. 

8. Kinh phí phân loại đô thị do ngân sách nhà nước bảo đảm và huy động 

từ các nguồn hợp pháp khác.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:  

“Điều 13. Lập, thẩm định báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, 

báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị  

1. Các trường hợp lập báo cáo bao gồm: 

a) Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị được thực hiện đối với đô thị 

đã được công nhận loại đô thị có dự kiến mở rộng nội thành, nội thị để thành lập 

quận, phường nhưng không điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính toàn đô thị;  

b) Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị được thực hiện 
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đối với khu vực dự kiến thành lập quận, phường; 

c) Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị được thực hiện đối với đô thị 

đã được công nhận loại đô thị, trừ khu vực dự kiến thành lập quận, phường, 

thuộc phạm vi khu vực dự kiến phân loại đô thị loại đặc biệt, loại I để thành lập 

thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Trách nhiệm lập báo cáo được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập báo cáo rà soát tiêu chí phân loại 

đô thị đối với đô thị loại đặc biệt và loại I là thành phố trực thuộc trung ương,  

báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của khu vực dự kiến 

thành lập quận trong trường hợp có phạm vi liên quan đến nhiều đơn vị hành 

chính cấp huyện để bổ sung vào hồ sơ đề án phân loại đô thị hoặc gửi cơ quan 

thẩm định; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập báo cáo rà soát tiêu chí phân 

loại đô thị đối với các đô thị loại I là thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại II, loại III, loại IV, loại V trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ sung vào hồ sơ đề án phân 

loại đô thị hoặc gửi cơ quan thẩm định; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập báo cáo đánh giá trình độ phát 

triển cơ sở hạ tầng đô thị của khu vực dự kiến thành lập quận, phường, trừ 

trường hợp quy định tại điểm a khoản này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh gửi cơ quan thẩm định; 

d) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc rà 

soát, kiểm tra hồ sơ báo cáo trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Nội dung báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị gồm:  

a) Thuyết minh nêu lý do và sự cần thiết, căn cứ pháp lý, phạm vi lập báo 

cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, sự phù hợp của đề xuất mở rộng nội thành, 

nội thị để thành lập quận, phường với quy hoạch chung đô thị đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt; khái quát hiện trạng phát triển đô thị, việc triển khai 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cấp đô thị tại các khu vực có dự kiến mở rộng đáp 

ứng tiêu chí phân loại đô thị; mức độ đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn so với kết 

quả đánh giá phân loại đã được công nhận loại đô thị; tổng hợp đánh giá phân 

loại đô thị theo quy định tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này; kết luận và kiến nghị; 

b) Phụ lục kèm theo báo cáo rà soát gồm văn bản pháp lý; ý kiến của cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với báo cáo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này; bảng biểu số liệu liên quan và bản vẽ thu nhỏ (A3) 

được đóng dấu xác nhận gồm bản đồ địa giới hành chính đô thị trong đó thể hiện 

rõ phạm vi mở rộng nội thị (01 bản), bản đồ hiện trạng xây dựng đô thị và vị trí 

các dự án đang triển khai thực hiện (01 bản), các bản đồ quy hoạch chung đô thị 

trong đó thể hiện rõ định hướng phát triển không gian, sử dụng đất phát triển nội 

thành, nội thị. 
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4. Nội dung báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của 

khu vực dự kiến thành lập quận, phường gồm: 

a) Thuyết minh nêu rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, phạm vi lập báo cáo, 

sự phù hợp của đề xuất thành lập quận, phường mới với quy hoạch chung đô thị, 

quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết, chương trình phát triển đô thị đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khái quát việc triển khai đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng tại các khu vực có dự kiến hình thành quận, phường theo quy hoạch 

phân khu, quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp đánh 

giá các tiêu chuẩn theo quy định tại Phụ lục 2 của Nghị quyết này; kết luận và 

kiến nghị;  

b) Phụ lục kèm theo báo cáo đánh giá gồm văn bản pháp lý; ý kiến của cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với báo cáo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều này; bảng biểu số liệu liên quan và bản vẽ thu nhỏ (A3) 

được đóng dấu xác nhận gồm bản đồ địa giới hành chính dự kiến thành lập quận 

hoặc phường (01 bản), bản đồ hiện trạng xây dựng đô thị và vị trí công trình hạ 

tầng cấp đô thị, đơn vị ở, các dự án đang triển khai thực hiện tại khu vực dự kiến 

thành lập quận, phường (01 bản), các bản đồ quy hoạch chung đô thị, quy hoạch 

phân khu hoặc quy hoạch chi tiết trong đó thể hiện rõ định hướng phát triển không 

gian, sử dụng đất tại khu vực dự kiến hình thành các quận hoặc phường mới. 

5. Số liệu sử dụng để rà soát, đánh giá trong các báo cáo quy định tại 

khoản 3 và khoản 4 Điều này là số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 của năm 

trước liền kề với năm thực hiện báo cáo và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cung cấp, xác nhận hoặc công bố. 

6. Trách nhiệm thẩm định các báo cáo được quy định như sau: 

a) Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức khảo sát; phối hợp với các bộ, cơ quan 

trung ương có liên quan lấy ý kiến thống nhất về kết quả rà soát tiêu chí phân 

loại đô thị đối với đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng 

đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập quận, phường quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này; 

b) Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định các báo cáo theo nội 

dung quy định tại khoản 8 Điều này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ trình thẩm định báo cáo; trình người có thẩm quyền quy định tại khoản 9 

Điều này xem xét, quyết định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hồ sơ báo cáo rà 

soát tiêu chí phân loại đô thị, báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng 

đô thị đã được hoàn thiện theo kết quả thẩm định. 

7. Hồ sơ trình thẩm định báo cáo gồm tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và báo cáo quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều này. 

8. Nội dung thẩm định báo cáo gồm:  

a) Đối với báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, nội dung thẩm định 
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báo cáo thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 12 của Nghị quyết này;  

b) Đối với báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của 

khu vực dự kiến thành lập quận, phường thực hiện thẩm định đối với các nội 

dung cụ thể gồm cơ sở pháp lý; sự phù hợp với quy hoạch chung đô thị, quy 

hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết, chương trình phát triển đô thị đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực trạng phát triển hạ tầng đô thị đối chiếu với 

các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 2 của Nghị quyết này. 

9. Thẩm quyền công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị, công nhận 

đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ có văn bản công nhận kết quả rà soát tiêu chí 

phân loại đô thị đối với đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II; 

b) Bộ trưởng Bộ Xây dựng có văn bản công nhận kết quả rà soát tiêu chí 

phân loại đô thị đối với đô thị loại III, loại IV; quyết định công nhận khu vực dự 

kiến thành lập quận, phường đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng 

đô thị; 

c) Người có thẩm quyền quy định tại điểm a và điểm b khoản này xem 

xét, ban hành văn bản, quyết định công nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận được báo cáo thẩm định và hồ sơ báo cáo đã được hoàn thiện theo kết quả 

thẩm định. Trường hợp người có thẩm quyền không công nhận kết quả rà soát, 

đánh giá hoặc nhận thấy có yếu tố phát sinh có thể gây ảnh hưởng lớn đến việc 

đáp ứng các tiêu chí phân loại đô thị cần thực hiện đánh giá, phân loại lại đô thị 

thì Bộ Xây dựng có văn bản nêu rõ lý do, thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh đã trình báo cáo. 

10. Kinh phí lập báo cáo do ngân sách nhà nước bảo đảm và huy động từ 

các nguồn vốn hợp pháp khác.”. 

6. Bãi bỏ Điều 14. 

7. Thay thế Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 1210/2016/UBTVQH13 bằng Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 và bổ sung Phụ 

lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các quyết định phân loại đô thị đã được ban hành trước ngày Nghị 

quyết này có hiệu lực thi hành tiếp tục có hiệu lực cho đến khi đô thị được phân 

loại lại theo quy định của pháp luật. 

2. Thành phố, thị xã, thị trấn đã có quyết định công nhận loại đô thị trước 

ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng phạm vi phân loại đô thị không 

trùng với địa giới đơn vị hành chính được thành lập thì tổ chức phân loại lại đô 

thị theo quy định của Nghị quyết này.  
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3. Trường hợp đề án phân loại đô thị đã được gửi đến cơ quan thẩm định 

trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được áp dụng các 

tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị và thực hiện việc thẩm định, công nhận loại 

đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện rà soát, lập, điều 

chỉnh và tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị đối với các đô thị loại 

đặc biệt, loại I, loại II và loại III đã được công nhận loại đô thị trước ngày Nghị 

quyết này có hiệu lực thi hành và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan, 

bảo đảm đến năm 2025 phải hoàn thiện các tiêu chuẩn của tiêu chí phân loại đô 

thị về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị, chú trọng 

hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị. 

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội      

chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022   

thông qua ngày 21 tháng 9 năm 2022. 

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Vương Đình Huệ 



 

 


