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ỦY BAN NHÂN DÂN _____ CỒNG HÒA XẢ HỠI CHỦ NGIilA V1Ị4 N V «
HUYỆN TRI TỒN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 62/TTr-UBMD Trì Tôn, ngày 01 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

về viêc thông qua Chu'O’ng trình phát triên đô thị I ri 1 ôn 

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 
19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH13 được QH thông qua ngày 
22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/05/2009 về 
việc phân loại đô thị;

Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của ủy  ban Thường 
vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NỌ-HĐND ngày 05/5/2020 của UBND tinh Án 
Giang về việc thông qua Đe án “Đe nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, 
huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV”;

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND huyện 
Tri Tôn về việc phê duyệt dự toán Chương trình phát triến đô thị Tri Tôn, huyện 
Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035;

Căn cứ Hồ sơ hoàn thành “Chương trình phát triển đô thị Tri Tôn, huyện Tri 
hôn, tỉnh An Giang đến năm 2035” và do Viện Quy hoạch môi trường, Hạ tầng kỹ 
thuật đô thị và nông thôn (đơn vị tư vấn) lập;

Nay UBND huyện Tri Tôn kính trình HĐND huyện thông qua Chương trình 
phát triên đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035; với những 
nội dung chủ yếu như sau:

1. Lý do và sự cần thiết lập Chương trình:

Tỉnh An Giang là một tỉnh nằm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gồm có 
11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: 02 thanh phố (Long Xuyên va Châu 
Cóc); 01 thị xã (Tản Châu), và 08 huyện (An Phủ, Châu Phú, Châu Thành, Chợ 
Mới, Phủ Tăn, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn).

Huyện Tri Tôn có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: 03 thị trấn (thị trấn 
Tri Tôn, thị trấn Ba Chúc, thị trấn Cô Tô) và 12 xã (An Tức, Châu Lăng, Lạc 
Quới, Lê Trì, Lương An Trà, Lương Phỉ, Núi Tô, Ô Lâm, Tà Đảnh. Tân 
Tuyến, Vĩnh Gia, Vĩnh Phước).



2

Dỏ thị Tri Tôn là ưung lâm hành chinh, kinh té, vàn hóa, xã hội cúa huyện' 
Tri Tôn. Theo Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn đến năm 2035 đã 
được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 2509/QĐ-ƯBND ngày 
29/10/2020, phạm vi đô thị Tri Tôn bao gồm thí trấn Tri Tôn và 02 xã Châu Lang 
và Núi Tô có quy mô diện tích 7.327 ha; Trong đó định hướng đô thị Tri Tôn la 
trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Tri Tôn và là 
trung tâm phát triển thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao của huyện và 
vùng tỉnh.

Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 
2035, ldiu vực đô thị Tri Tôn được đâu tư mở rộng phạm vi đô thị hóa gồm toàn bộ 
ranh giới hành chính của thị trấn Tri Tôn và các xã Châu Lăng và Núi Tô của 
huyện Tri Tôn; với diện tích 7.327 ha; dân số thường trú năm 2020 là 34.341 
người. Đô thị Tri Tôn vừa là đô thị miền núi, đô thị biên giới, nằm trong vùng phát 
triến kinh tế phía Tây của tỉnh.

Đô thị Tri Tôn nằm trong vùng phát triển kinh tế phía Tây (gồm thành phố 
Châu Đốc, huyện Châu Phú, huyện Tịnh Biên và một phần huyện An Phú, trong đó 
trung tâm tiêu vùng là thành phô Châu Đôc) cùng với các lợi thê kêt nôi thuận tiện 
tới các trục hành lang kinh tế quốc gia là tuyến Quốc lộ 91, Quốc lộ N2 (dự kiến), 
đường cao tốc Châu Đốc - cần  Thơ - Sóc Trăng (đã có chủ trương xây dựng) nên 
có nhiều tiềm năng, động lực phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đô thị Tri Tôn cũng có nhiều tuyến giao thông 
đối ngoại quan trọng đi qua như: Tỉnh lộ 943, 948, 955B, 959, 949, riêng 2 tuyến 
Tỉnh lộ 941 và 958 dự kiến sẽ được nâng lên thành Quốc lộ N2, .... Ngoài ra, đô 
thị Tri Tôn còn là cầu nối Đông, Tây, Nam, Bắc của tỉnh An Giang, kết nối với tỉnh 
Kiên Giang và biên giới Campuchia; về đường thủy, có kênh Mặc cần Dưng - 
Tám Ngàn, kênh Tri Tôn nối sông Hậu ra biển Tây tạo cho Tri Tôn một vị trí đặc 
biệt thuận lợi phát triển kinh tế.

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Tri Tôn đã tìm được giải pháp phù hợp để tạo 
quỹ đất và kêu gọi đầu tư theo hướng đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân, doanh 
nghiệp và nhà nước. Trong tương lai gần, huyện Tri Tôn sẽ phát triến khu du lịch 
Soài So thành trung tâm du lịch đa chức năng, là đâu môi du lịch mạo hiêm, diêm 
tiếp đón du lịch tâm linh, trải nghiệm nông nghiệp. Đồng thời, phát triên khu du 
lịch thể thao hồ Soài Chek, bổ sung các loại hình trò chơi, các môn thê thao, kêt 
hợp tổ chức sự kiện vào dịp cuối tuần để thu hút khách tham quan. Trong khi đó, 
khu du lịch hồ Tà Pạ sẽ kết hợp tham quan với tìm hiêu văn hóa kiên trúc chùa 
Khmer, .... Đây sẽ là những điểm nhấn du lịch cho đô thị Tri Tôn.

Bên cạnh những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế và quy hoạch, phát 
triển đô thị. Công tác quản lý và phát triển đô thị Tri Tôn còn có những mặt cân 
quan tâm giải quyết. Mặc dù mật độ đô thị hóa trên địa bàn huyện tăng do ranh giới 
phạm vi thị trấn Tri Tôn được mở rộng nhưng chất lượng đô thị vân chưa đáp ứng 
được yêu cầu; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực mở rộng thuộc các 
xã Châu Lăng và Núi Tô còn thiếu và chưa hoàn chỉnh đồng bộ, kết cấu hạ tầng đô 
thị, không gian đô thị, cây xanh đô thị còn hạn chế, chưa khai thác hiệu quả; hệ 
thống xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải răn; bãi đô xe ...chưa được quan
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tâm dầu tư thỏa đáng —  Phát triển đô thị-chua đap un-g-dượm-eac yeu Gau bao—yợ- 
môi trường.

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Ke hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; Quy hoạch 
xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đên năm 2050; Quyêt định 
số 3777/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình 
phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đên năm 
2030; Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đỗn năm 
2035 đã xác định đến năm 2030 đều xác định nâng cấp đô thị lri lôn lên đô thị 
loại IV giai đoạn 2020 - 2025.

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đôn 
năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện 
Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035 đã xác định Đô thị Tri Tôn là đô thị loại I V; 
Trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật của huyện Tri 
Tôn; Trung tâm phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp - xây dựng, 
trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao của huyện.

Theo yêu cầu tại Thông tư 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triền đô thị; 
Chương trình phát triển đô thị Tri Tôn đến năm 2035 nhằm cụ thể hóa các định 
hướng của quy hoạch chung đô thị, làm cơ sở để xác định các khu vực phát món 
đô thị, xác định các chỉ tiêu phát triến đô thị. Chương trình cũng xác định các giải 
pháp khắc phục những tiêu chí còn thiếu, còn yếu của đô thị loại IV.

Đe tạo điều kiện cho công tác quản lý quy hoạch và xây dựng kê hoạch phai 
triên triến đô thị Tri Tôn theo định hướng quy hoạch đô thị dược thuận lợi và giúp 
cho công tác hoạch định kế hoạch ưu tiên các nguồn vốn đầu tư đáp ứng việc tri ôn 
khai cụ thế hóa nội dung của Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. Vì vậy, việc 
xây dựng Chương trình phát triển đô thị Tri Tôn đến năm 2035 là việc hết sức cần 
thiết.

2. Phạm vi, thời hạn và nghiên cứu lập Chưong trình:

Phạm vi nghiên cứu Chương trình phát triển đô thị Tri Tôn, bao gồm toàn bộ 
ranh giới hành chính hiện hữu của thị trấn Tri Tôn, xã Châu Lăng và xã Núi Tô; với 
diện tích 7.327 ha; dân số thường trú 34.341 người.

~ Thòi gian nghiên cứu:

+ Giai đoạn 2021 - 2025: Phát triển đô thị đáp ứng theo tiêu chuẩn tối thiểu 
của đô thị loại IV về đánh giá phân loại đô thị theo định hướng phát triển đô thị 
toàn Tỉnh được phê duyệt theo Quyết định sổ 3777/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 
của ƯBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh An 
Giang giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Giai đoạn 2026 - 2035: Phát triển đô thị đáp ứng và tiếp tục hoàn thiện các 
tiêu chuấn còn yếu của đô thị loại IV; hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn về hạ tầng 
theo tiêu chí đô thị loại III.

~ Đối tượng nghiên cứu:
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T £ồm  cac hạng mục đàu tư xây dựng đô thị theo yêu cầu theo Nghị quyết 
so 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của ủ y  ban Thưcmg vụ Quốc hội về 
phân loại đô thị.

H Hệ thống hạ tầng kết nối đô thị trong vùng, tỉnh và trên địa bàn đô thị theo 
quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 
quy hoạch chung đô thị Tri Tôn;

-I- Hệ thông giao thông đường bộ, đường thủy, giao thông công cộng đô thị, 
các cong trình đâu môi vê câp điện, cấp nước, thoát nước thải, nghĩa trang, khu xử 
lý chất thải rắn, thông tin liên lạc.

3. Mục tiêu của Chưoìig trình:
a) Mục tiêu chung

- Cụ thể hóa những định huớng phát triển của quy hoạch vùng tỉnh An 
Giang, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tri Tôn; Quy hoạch 
chung đô thị Tri dồn, huyện Tri Tôn tạo tiền đề hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn 
của đô thị loại IV đến năm 2025 và hướng tới đạt tiêu chuẩn chất lượng hạ tầng đô 
thị loại ITT đến năm 2035.

- Phát triển đô thị Tri Tôn theo hướng bền vững, hòa nhập với môi trưòng 
sinh thái hiện hữu, tạo dựng những giá trị cảnh quan đặc trưng; Chú trọng phát 
triên các lợi thế tự nhiên vùng núi và đồng bằng, kết hợp khai thác du lịch sinh thái 
với nông nghiệp; thiết lập các không gian mở, khai thác cảnh quan sông núi, kênh 
rạch.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô 
thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản 
sắc văn hóa của huyện Tri Tôn. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tâng xã 
hội, kiên trúc cảnh quan phù họp, đồng bộ, hiện đại.

- Lập chương trình phát triển đô thị Tri Tôn nhằm triến khai các giải pháp 
thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị cho từng giai đoạn và hoàn thiện cơ chê 
chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư vào mục tiêu xây 
dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ 
cương và tạo nguồn lực phát triển đô thị.

b) Mục tiêu cụ thê:

- Rà soát, thực hiện phân loại đô thị đáp ứng quy định của pháp luật vê phân 
loại dô thị và yêu cầu của Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 
2030 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020; Quy 
hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035; thực 
hiện các chỉ tiêu theo nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyêt đại 
hội đại biểu huyện Tri Tôn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng kê hoạch, 
lộ trình khắc phục và hoàn thiện những tiêu chí, tiêu chuân chưa đạt, đạt thâp so 
với Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13; Xây dựng kế hoạch phát triển đô thị, 
danh mục dự án đầu tư và đề xuất cơ chế chính sách theo lộ trình phát triên đô thị, 
nâng loại đô thị.
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______- Đần năm 2030, hướng tới chất lượng hạ tầng đô thịiaạ i III. Nâng-cao-chảl-
lượng sống đô thị, thông qua việc tập trung nguôi'1 lực họp lý dô xây dựng cơ só' hạ 
tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đông bộ, 
từng bước hiện đại vả bền vững. Khai thác tôt các thê mạnh sán có nhăm tăng 
cường và phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
du lịch, thương mại và kinh tế biên giới.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển đô thị gắn với bản sắc riêng của địa 
phương, khai thác tốt, hiệu quả những lợi thế riêng biệt về vị trí địa lý, môi trường 
tự nhiên, giá trị văn hóa lịch sử và động lực phát triên khu vực nhăm nâng cao chât 
lượng sống của dân cư đô thị.

- Xác định các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị, phân bổ nguồn lực 
cho đầu tư phát triển đô thị, xác định lộ trình và chiến lược cụ thế. Đông thời thông 
qua việc tập chung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và 
hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù họp, đồng bộ, từng bước hiện đại và 
bền vững và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

4. Đánh giá thực trạng phát triển đô thị:
(Nội dung đánh giá thực trạng phát triển đô thị được thể hiện trong Tài liệu 

gửi kèm theo Tờ trình này).

5. Nội dung Chưong trình phát triển đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh 
An Giang đến năm 2035:

(Nội dung Chương trình phát triển đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An 
Giang đên năm 2035 được thể hiện trong Tài liệu gửi kèm theo Tờ trình này).

6. Lộ trình và Tổ chức thưc hiên:
• • •

(Nội dung lộ trình và tổ chức thực hiện được thể hiện trong Tài liệu gửi kcm 
theo Tờ trình này).

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn xem xét, thông qua./.m ịịịự

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện- 
-Các Ban HĐND huyện;
- LĐVP;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Luu: VT, Duy.

ĐÔ Minh Trí


