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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 
_______________________ 

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình 

triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và Nghị định quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Quy hoạch. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương 

Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam, 

Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa 

học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, 

Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy 

ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Sau khi nghe Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau: 

1. Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo 

động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch 

cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm 

năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; loại 

bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư, phát triển, tạo rào cản ra nhập thị 

trường của doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ đang gây khó khăn cho việc huy 

động các nguồn lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người 

dân; tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, 

minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các 

nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển. 

2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Luật Quy 

hoạch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã phát sinh một số vướng mắc, khó 

khăn trong việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, cụ thể là: 

a) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 

chưa được ban hành nên chưa có căn cứ để triển khai lập quy hoạch mới cho 

giai đoạn 2021 – 2030. 

b) Việc Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và các 

Luật quy hoạch chuyên ngành hết hiệu lực từ thời điểm này trong khi các quy 

hoạch thực hiện theo Luật Quy hoạch mới chưa có đã gây khó khăn cho nhiều 
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dự án, nhiều quy hoạch đã lập xong nhưng không thể điều chỉnh bổ sung và phê 

duyệt đã gây ách tắc ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. 

c) Việc điều chỉnh kéo dài các quy hoạch theo Luật Quy hoạch và Nghị 

quyết số 74/2018/QH14 sẽ kéo dài thời gian vì không được điều chỉnh cục bộ 

trong khi các quy hoạch này cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực 

tiễn.  

d) Một số Bộ, ngành, địa phương chậm chễ bãi bỏ các quy hoạch hàng 

hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể đang gây khó khăn trong hoạt động sản xuất, đầu 

tư, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân và cản trở việc huy động nguồn lực 

của xã hội cho đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. 

đ) Một số nguyên tắc quy định tại Luật Quy hoạch chưa thể thực hiện 

được trên thực tế như phải có quy hoạch tổng thể quốc gia thì mới có cơ sở để 

lập các quy hoạch cấp dưới, trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch quy định tại 

Luật Quy hoạch thực hiện như lập mới quy hoạch gây khó khăn, tốn kém trong 

thực hiện. 

3. Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên, Thủ tướng Chính phủ 

yêu cầu: 

a) Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp tục chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư khẩn trương tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Quy hoạch theo phương án 1 như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn 

bản số 2260/BKHĐT-QLQH ngày 09 tháng 4 năm 2019, bảo đảm tuân thủ các 

quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, không ảnh hưởng tới việc thực hiện 

các quy hoạch hiện hành, báo cáo Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2019. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp các vướng mắc 

phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, ảnh hưởng tới 

việc xây dựng, thực hiện quy hoạch, đề xuất các giải pháp xử lý tổng thể, phù 

hợp, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong 

tháng 4 năm 2019. 

b) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các 

công việc liên quan, nhất là trong vấn đề năng lượng, bảo đảm công khai, minh 

bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội đất nước. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- TTgCP, các PTTg; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW ; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, 

các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, NC,  

 ĐMDN, QHĐP, PL, TKBT, TH; 

- Lưu: VT, KTTH(3).H.Dương 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Cao Lục 
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