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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TAM ĐẢO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:      /ĐA-UBND Tam Đảo, ngày    tháng    năm 2019 

ĐỀ ÁN 
Thành lập 02 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
(Kèm theo Tờ trình số .../TTr-UBND ngày     tháng     năm 2019 

của Ủy ban nhân dân huyện) 
 

Vĩnh Phúc là một trong 8 tỉnh thuộc quy hoạch vùng Thủ đô, vùng lan toả 
của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và có 3 vùng 
sinh thái rõ rệt gồm đồng bằng, trung du và miền núi. Vĩnh Phúc có hệ thống 
giao thông: đường bộ, đường sắt, đường sông thuận lợi, gần sân bay quốc tế Nội 
Bài; Vĩnh Phúc là 1 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có 20 khu công 
nghiệp, 41 cụm công nghiệp .Vĩnh Phúc có nhiều cảnh quan và danh thắng kỳ 
thú như khu danh thắng Tây Thiên với Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên khu 
nghỉ mát Tam Đảo, tháp Bình Sơn, đền Gia Loan - chùa Biện Sơn,… là nơi để 
phát triển các loại hình du lịch như tham quan, nghỉ mát.Vĩnh Phúc là một trong 
những trung tâm kinh tế lớn của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước với các ngành 
chủ đạo là: Công nghiệp, dịch vụ, thương mại, đào tạo - khoa học và du lịch - 
nghỉ dưỡng; 

Tam Đảo là huyện nằm phía Đông - Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, gần ngã ba ranh 
giới của tỉnh Vĩnh Phúc với hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên; Tam Đảo có 
diện tích tự nhiên 234,698 km2 và dân số có 78.992 người, có 9 đơn vị hành 
chính trực thuộc, gồm: Hợp Châu, Hồ Sơn, Minh Quang, Tam Quan, Đại Đình, 
Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương và thị trấn Tam Đảo; là huyện có nhiều tiềm năng 
phát triển du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ. 

Với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện: Tập trung phát triển 
dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tạo động lực trong chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội của huyện một cách bền vững;  Phát triển kinh tế 
phải đi đôi với phát triển văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giải quyết 
các vấn đề an sinh xã hội; Phát triển kinh tế phải đi đôi với tăng cường ổn định 
chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh. 

Để phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh về nguồn lực tự nhiên và vị trí địa 
lý của huyện Tam Đảo, phát huy vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội 
của xã Hợp Châu; khu danh thắng Tây Thiên, du lịch tâm linh Thiền viện Trúc 
Lâm Tây Thiên của xã Đại Đình. Huyện Tam Đảo đã tập trung xây dựng cơ sở hạ 
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tầng, nhất là hạ tầng du lịch để tạo thế hấp dẫn, thu hút. Lấy du lịch làm mũi nhọn 
để huyện Tam Đảo tạo bước phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 
2020 Tam Đảo trở thành huyện du lịch trọng điểm, trung tâm lễ hội của tỉnh Vĩnh 
Phúc, với cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp, xây dựng– nông, lâm nghiệp; là 
đơn vị phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh vững 
mạnh, đời sống vật chất và văn hóa của các tầng lớp dân cư được nâng cao. 

Uỷ ban nhân dân  huyện Tam Đảo xây dựng Đề án “Thành lập 02 thị trấn 
Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc”, nội dung cụ thể 
như sau: 
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Phần thứ nhất 
CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN 
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội 

khóa XII; 
- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 
- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị 
hành chính; 

- Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 phê duyệt quy 
hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050; 

- Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh 
địa giới đơn vị hành chính; 

- Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về 
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; 

- Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính trong giai đoạn 2019-
2021;  

- Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về ban 
hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong 
giai đoạn 2019 – 2021; 

- Căn cứ văn bản số 529/BNV-CQĐP ngày 31/01/2019  của Bộ Nội vụ về 
việc thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 
Phúc; 

- Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 29/03/2011 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúcvề việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  
huyện Tam Đảo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Căn cứ Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc công nhận xã Hợp Châu thuộc huyện Tam Đảo là  đô thị loại V; 

- Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc công nhận xã Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo là  đô thị loại V; 

- Căn cứ công văn số 999/UBND-TH1 ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo; 
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- Căn cứ văn bản số 252/SNV-XDCQ&CTTN ngày 26/02/2019 của Sở Nội 
vụ, tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai đề nghị về việc thành lập thị trấn Hợp Châu, 
Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo. 

II. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP 02 THỊ TRẤN HỢP CHÂU, ĐẠI ĐÌNH 
THUỘC HUYỆN TAM ĐẢO TỈNH VĨNH PHÚC 

Xã Hợp Châu là trung tâm chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Tam 
Đảo, xã Hợp Châu có các tuyến đường Quốc lộ và tỉnh lộ đi qua như: Quốc lộ 
2B mới; Quốc lộ 2B cũ đi thị trấn Tam Đảo, Khu danh thắng Tây Thiên; tỉnh lộ 
302 từ Bình Xuyên qua Hợp Châu đi Khu danh thắng Tây Thiên; tỉnh lộ 310 từ 
thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên qua Hợp Châu đi Đồng Tĩnh huyện Tam 
Dương kết nối các khu công nghiệp Bá Thiện, khu công nghiệp Bình xuyên, khu 
công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc với khu công nghiệp Tam Dương và gần 
đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi cho việc chung chuyển, 
giao lưu hàng hóa, thương mại - du lịch - dịch vụ đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - 
xã hội, cơ sở hạ tầng. Xã Hợp Châu trong những năm qua đã mạnh dạn huy động 
các nguồn vốn dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, 
vận động nhân dân thực hiện tốt các mô hình trang trại nhằm  tăng năng suất lao 
động, nâng cao thu nhập, góp phần ổn định đời sống nhân dân, an ninh trật tự 
trên địa bàn; Tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 399,60 tỷ đồng, thu ngân sách 
năm 2018 đạt 16,681 tỷ đồng; chi ngân sách 14,657 tỷ đồng. 

Xã Đại Đình có nhiều công trình văn hóa tâm linh như: Khu trung tâm Văn 
hóa lễ hội Tây Thiên, Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên, Bảo Tháp, chùa Thiên Ân, 
làng văn hóa du lịch cộng đồng (thôn Đồng Thỏng), là những điểm du lịch tâm 
linh, tín ngưỡng tham quan thắng cảnh lý tưởng thu hút du khách thập phương 
trong và ngoài nước thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển.Bên cạnh 
đó, các trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, chợ... với các hoạt 
động kinh doanh, dịch vụ ngày càng phát triển đã tạo nên diện mạo mới cho đô 
thịĐại Đình.Tình hình kinh tế - xã hội xã Đại Đình trong những năm qua có 
bước phát triển mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được 
nâng cao.Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, 
thương mại-dịch vụ và nông nghiệp trong năm 2018 đạt 444,878 tỷ đồng; Trong 
đó thương mại dịch vụ đạt 200,195 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 45,0%), công nghiệp 
xây dựng đạt 129,015 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 29,0%), nông nghiệp đạt 115,668 
tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 26,0%); thu ngân sách năm 2018 đạt 17,117 tỷ đồng; chi 
ngân sách 14,292 tỷ đồng. 

Với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, lấy dịch vụ - du lịch 
làm mũi nhọn, xã Hợp Châu, Đại Đình đã có những bước tiến bộ rất cơ bản về 
kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực 
sang thương mại - dịch vụ,tỷ trọng thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ cao trong nền 
kinh tế của xã; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đặt ra. Quá trình đô thị hóa 
diễn ra nhanh chóng, nhiều dự án, khu dân cư được đầu tư xây dựng; cảnh quan 
kiến trúc, bộ mặt đô thị được chỉnh trang và cải thiện đáng kể, các công trình 
văn hóa, giáo dục cơ bản được đầu tư nâng cấp.Tình hình văn hóa - xã hộicó 
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nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải 
thiện và từng bước được nâng cao; công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được 
nhiều kết quả khả quan, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. 

Quá trình phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh trong những 
năm qua đã có tác động lớn đến đời sống cũng như sinh hoạt của người dân 2 xã 
Hợp Châu, Đại Đình, quan hệ sản xuất, giao dịch hành chính, thương mại, văn 
minh đô thị của người dân đã dần chuyển sang môi trường đô thị. Từ đó phát 
sinh nhiều vấn đề trong quản lý kinh tế, quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, 
quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý dân cư, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo 
đảm trật tự công cộng, bảo vệ môi trường do bộ máy hành chính Nhà nước theo 
quy định vẫn được tổ chức theo mô hình chính quyền nông thôn. Từ thực tế đó 
việc thành lập 2 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình trên cơ sở nguyên trạng diện tích 
tự nhiên và dân số 2 xã Hợp Châu, Đại Đình là yêu cầu cần thiết, nhằm tổ chức 
bộ máy chính quyền đô thị để quản lý điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế của 
2 xã Hợp Châu, Đại Đình. 

Đồng thời việc thành lập 2 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình trên cơ sở nguyên 
trạng diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã Hợp Châu, Đại Đìnhcũng đảm bảo 
các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương, đáp ứng nguyện vọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và được nhân 
dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ đó là: 

-Thành lập 02 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình phù hợp quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc1; phù hợp với quy hoạch chung xây dựng 
huyện Tam Đảo đến năm 20202, quy hoạch chung xây dựng Hợp Châu, Đại Đình 
huyện Tam Đảo;  

- Đảm bảo lợi ích chung của Quốc gia, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
của chính quyền địa phương các cấp, đảm bảo cho huyện Tam Đảo để phát huy 
tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tam 
Đảo, hình thành và phát triển 02 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình trở thành địa điểm 
phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh,dịch vụ thương mại trọng điểm 
của huyện; 

 - Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong địa bàn 02 xã Hợp Châu, 
Đại Đình và huyện Tam Đảo, tạo ảnh hưởng tích cực đối với các khu vực lân 
cận;việc thành lập 02 thị trấn sẽ tạo điều kiện củng cố tốt hơn về Quốc phòng an 
ninh, chính trị và các hoạt động quản lý, phát triển kinh tế - xã hội trong khu 
vực, lực lượng công an xã sẽ được thay thế bằng công an chính quy; 

 - Bảo đảm đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, 
văn hóa của địa phương; tạo sự thuận tiện cho nhân dân đi lại, sản xuất, kinh 
doanh, sinh hoạt và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trên địa bàn;thành 
                                                           
1 Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh 
Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 
2 Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 29/03/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam Đảo đến năm 2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030. 
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lập 2 thị trấn sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế của 2 xã, hệ thống hạ tầng kinh tế - 
xã hội sẽ được tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ nhất là hệ thống các công trình 
hạ tầng đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hoá... Từ đó, nhân 
dân sẽ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hoá, giáo dục, chăm sóc sức 
khoẻ... với điều kiện thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn.Quá trình xây dựng đề án 
thành lập 2 thị trấn cũng đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân 
2 xã Hợp Châu, Đại Đình. 

Từ những lý do nêu trên và với tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở 
hạ tầng sẵn có, việc thành lập 02 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình sẽ tạo động lực và 
là đòn bẩy để thúc đẩy 2 xã Hợp Châu, Đại Đình và các xã khác của huyện Tam 
Đảo phát triển theo;Cơ bản phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển đô 
thị huyện Tam Đảo đã được phê duyệt. Do đó thành lập 2 thị trấnHợp Châu, Đại 
Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc từ nâng cấp nguyên trạng diện tích 
tự nhiên và dân số của 2 xã Hợp Châu, Đại Đình là cần thiết. 
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Phần thứ hai 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HIỆN TRẠNG CỦA CÁC ĐƠN VỊHÀNH 

CHÍNH CÓ LIÊN QUAN 
A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HIỆN TRẠNG XÃ HỢP CHÂU 
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Đến đầu thế kỷ XIX Hợp Châu có 6 thôn làng thuộc Tổng Miêu Duệ huyện 
Tam Dương, phủ Đoan Hùng- trấn Sơn Tây đó là: Miêu Duệ, Sở Đỗ, Cửu Yên, 
Dị Nậu, Hạ Nậu, Hữu Thủ. Đến cuối thế kỷ XIX Hợp Châu thuộc tổng Mưu 
Duệ huyện Tam Dương, phủ Vĩnh Tường tỉnh Sơn Tây gồm 7 thôn làng là: 
Miêu Duệ, Bộc Hà, Cửu Yên, Dị Nậu, Hạ Nậu, Hữu Thủ, Lâm Hà. Đến đầu thế 
kỷ XX Hợp Châu thuộc Tổng Mưu duệ huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên gồm 6 
thôn là Miêu Duệ, Bảo Phác, Cửu Yên, Dị Nậu, Hạ Nậu, Hữu Thủ. 

Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công nước Việt nam Dân chủ Cộng 
hòa ra đời, tháng 3 năm 1946 Chính phủ chủ trương xóa bỏ đơn vị vị hành chính 
cấp tổng, thành lập đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện chủ trương trên, xã Hợp 
Châu được thành lập có 3 thôn là Nga Hoàng, Bảo Phác và Cửu Yên. Từ khi 
được thành lập tới nay về hành chính, tên gọi không có gì thay đổi, chỉ thay đổi 
về số lượng các thôn hiện nay là 14 thôn là: Cửu yên 1; Cửu yên 2; Yên trung; 
Ao Mây; Đồi cao; Tích cực;  Sơn Long; Chăm Chỉ; Nga Hoàng; Bảo Thắng; 
Bảo phác; Đồi Thông; Bảo Ninh; Hợp Thành. 

Hiện nay Hợp Châu là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, y tế, 
giáo dục, thể dục, thể thao của huyện Tam Đảo. 

II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 
Xã Hợp Châu nằm ở khu vực phía Đông, Nam của huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh phúc;  
Địa giới hành chính xã Hợp Châu như sau: Đông giáp xã Minh Quang, 

huyện Tam Đảo và thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên; Tây giáp xã Hồ Sơn, 
huyện Tam Đảo và xã Kim Long huyện Tam Dương; Nam giáp xã Kim Long, 
huyện Tam Dương và thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên; Bắc giáp xã Hồ 
Sơn và xã Minh Quang huyện Tam Đảo. 

III. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

Địa hình: Nằm ở khu vực phía Đông, Nam của huyện Tam Đảo với địa 
hình tương đối bằng phẳng so với địa hình chung của huyện thì Hợp Châu là xã 
không có nhiều đồi núi, hiện nay hầu hết đồi núi được cải tạo trồng cây ăn quả, 
cây dược liệu có giá trị cao. 

- Khí hậu, thủy văn: 
+ Hợp Châu là khu vực có địa hình trương đối bằng phẳng, với lợi thể nằm 

ở chân dãy núi Tam Đảo nên khí hậu nơi đây mát mẻ. 
+ Nhiệt độ trung bình khoảng 23,3 độ C. trong đó thấp nhất 16,3 độ C, cao 

nhất là 29 độ C. 
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+ Độ ẩm trung bình: 85-86%. 
+ Lượng mua trung bình: 2.570 mm/năm, thường tập trung vào các tháng 6 

đến tháng 9. 
+ Hướng gió chủ đạo: Mùa hè hướng gió Đông Nam; mùa đông hướng gió 

Đông Bắc. Gió Đông Bắc thường xuất hiện từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau với 
tần suất là 12%. Gió Đông Nam thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 9 với tần 
suất là 30%. 

+ Nước mặt: Do đặc điểm về địa lý và lượng mưa của vùng nên lượng 
nước dùng cho nông nghiệp và phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong xã chủ yếu 
là nước mưa và hệ thống ao hồ sông suối như: Hồ Xạ Hương, hồ Làng Hà; 
người ra còn một số ao hồ: Hồ Cửu Yên, Suối Cửu Yên, Ao Mây... 

+ Nước ngầm: Qua khảo sát lượng nước ngầm ở các giếng khoan của các 
hộ dân khá tốt và dồi dào, đảm bảo chất lượng để khai thác nước phục vụ cho 
sinh hoạt và chăn nuôi. 

- Tài nguyên: Hợp Châu có địa hình khá bằng phẳng xong vẫn nằm trong 
huyện Tam Đảo có nhiều đồi núi, vì vậy ngoài phần đất nông nghiệp, đất chuyên 
dùng, đất ở thì vẫn còn một phần đất đồi núi phục vụ cho lâm nghiệp, trồng cây 
ăn quả và cây dược liệu giá trị cao. 

IV. CHỨC NĂNG, VAI TRÒ 

Xã Hợp Châu là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, thể 
dục thể thao của huyện Tam Đảo, xã có nhiều đường Quốc lộ, tỉnh lộ đi qua như 
đường Quốc lộ 2B mới; Quốc lộ 2B cũ đi thị trấn Tam Đảo, Khu danh thắng 
Tây Thiên; đường tỉnh lộ 302 từ Bình Xuyên qua Hợp Châu đi Khu danh thắng 
Tây Thiên; đường Tỉnh lộ 310 từ thị trấn gia khánh huyện Bình Xuyên qua Hợp 
Châu đi Đồng Tĩnh huyện Tam Dương kết nối các khu công nghiệp (KCN) Bá 
Thiện, KCN Bình xuyên, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc với KCN Tam Dương và 
gần đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc vận 
chuyển hàng hóa; học tập, đi lại, khám chữa bệnh và tạo điều kiện cho kinh tế 
thương mại - du lịch - dịch vụ của xã phát triển. 

 Xã Hợp Châu có lợi thế là điểm dừng chân trước khi đến khu du lịch và 
khu Danh thắng Tây Thiên trên địa bàn huyện; đồng thời nơi đây còn gắn liền 
khu vực phát triển đô thị Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, khu công nghiệp Tam 
Dương và hệ thống các trường đại học xã Kim Long. Chính vì vậy, Hợp Châu là 
cửa ngõ phía Bắc của thành phố Vĩnh Yên, là nơi giao thoa giữa các khu vực 
phát triển đô thị, công nghiệp, đào tạo, dịch vụ không chỉ trong huyện mà còn 
đối với cả khu vực Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Đại Lải - Phúc Yên và là khu vực có 
tầm quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc. 

V. DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN VÀ DÂN SỐ 

1. Diện tích tự nhiên và cơ cấu các loại đất 
Tính đến 31/12/2018, xã Hợp Châucó 9,996km2 (999,66 ha) diện tích tự 

nhiên, trong đó: 
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- Đất phi nông nghiệp:  357,51 ha (chiếm tỷ lệ 35,76%) 
+ Đất ở:                                           94,07 ha 
+ Đất chuyên dùng:                        230,42 ha 
+ Đất tôn giáo, tín ngưỡng:                1,82 ha 
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa:              4,84 ha 
+ Đất sông suối, mặt nước:              26,36 ha 
- Đất nông, lâm nghiệp:  641,10 ha (chiếm tỷ lệ 64,13%) 
+ Đất sản xuất nông nghiệp:           500,85 ha 
+ Đất trồng rừng:                           128,71 ha 
+ Đất nuôi trồng thủy sản:              11,54 ha 
- Đất chưa sử dụng:                           1,05 ha (chiếm tỷ lệ 0,11%) 
2. Dân số và cơ cấu dân cư xã Hợp Châu 
Tính đến 31/12/2018, dân số toàn xã Hợp Châu là 10.267 người, trong đó 

dân số trong độ tuổi lao động là 5.651 người, cụ thể là: 
+ Lao động phi nông nghiệp: 4.149 người, chiếm 73,42%; 
+ Lao động nông nghiệp: 1.052 người, chiếm 26,58%. 
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2018 đạt 0,44%. 
- Mật độ dân số là: 1.027 người/km2. 
VI. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Cơ cấu kinh tế 
Tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt: 399,60 tỷ đồng đạt 106,6 % so với 

cùng kỳ năm 2017.Kinh tế - xã hội xã Hợp Châu phát triển khá toàn diện: Cơ sở 
hạ tầng được đầu tư mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ 
trọng kinh tế các ngành thương mại, dịch vụ, và du lịch, giảm dần tỷ trọng kinh 
tế ngànhnông, lâm nghiệp. Cơ cấu kinh tế xã Hợp Châu như sau: 

Công nghiệp-xây dựng: 27,9 tỷ đồng,  tăng 10,98% so với năm 2017; 
Dịch vụ - thương mại, du lịch: 64,84 tỷ đồng, tăng 10,19% so với năm 2017; 
Nông nghiệp: 103,70 tỷ đồng;  đạt 92,7% so với năm 2017. 
2. Thương mại dịch vụ, du lịch 
Xã Hợp Châu có mạng lưới thương mại, dịch vụ phát triển rộng khắp với 

trên 1.125 hộ đăng ký kinh doanh ổn định (theo số liệu tổng điều tra nông thôn, 
nông nghiệp và thủy sản 2016). Các cơ sở thương mại trên địa bàn xã thời gian 
qua tăng nhanh về số lượng, phát triển phong phú và đa dạng về ngành nghề, mở 
rộng về qui mô như các cửa hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, cửa hàng 
điện tử điện lạnh, thuốc tân dược, văn phòng phẩm…tập trung dọc theo 2 bên trục 
đường Quốc lộ 2B mới, 2B cũ và đường trục xã, đường liên xã. Tất cả các cơ sở, 
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cửa hàng sản xuất kinh doanh buôn bán đã và đang hoạt động rất nhộn nhịp, tạo 
nên bộ mặt đô thị mới trên địa bàn xã Hợp Châu.  

 Hoạt động của các loại hình dịch vụ phát triển mạnh trên các lĩnh vực như: 
bưu chính viễn thông, tài chính - tín dụng, vận tải hành khách, hàng hoá. Các cơ 
sở này không chỉ phát triển về qui mô, mà hình thức cũng được đầu tư theo 
hướng văn minh, hiện đại hơn, cụ thể là:  

Chợ Hợp Châu đã và đang là trung tâm giao dịch, trao đổi hàng hóa, dịch 
vụ của xã nói riêng và các địa phương lân cận nói chung như xã Hồ Sơn, Minh 
Quang, Tam Quan; xã Kim Long thuộc huyện Tam Dương. 

Xã có 03 điểm giao dịch: Ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng Nông 
nghiệp & phát triển nông thôn, Ngân hàng Vietinbank; có trạm dịch vụ bưu 
chính - viễn thông và hơn 20 nhà hàng phục vụ ăn uống, đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân và du khách. 

Hợp Châu là cửa ngõ của các khu du lịch, tín ngưỡng tâm linh và du lịch  
nghỉ dưỡng nên hoạt động thương mại, dịch vụ kinh doanh bán lẻ các mặt hàng 
lưu niệm cho du khách thập phương ngày càng phát triển. Tổ chức và triển khai   
các tour du lịch: Tham quan danh lam thắng cảnh Tây thiên, Thiền viện Trúc 
Lâm, Vườn Quốc gia Tam Đảo; du lịch nghỉ dưỡng: khu du lịch nghỉ mát Tam 
Đảo. Với các tour, tuyến du lịch như: Hợp Châu - Khu du lịch thể thao Bản 
Long - Hồ Xạ Hương - Sân golf Tam Đảo - Khu du lịch Tam Đảo I - Khu du 
lịch Tam Đảo II; Hợp Châu - Tây Thiên - Hồ Làng Hà - Khu du lịch Tam Đảo I 
- Khu du lịch Tam Đảo II; Hợp Châu - Khu du lịch thể thao Đồng Nhập - Tây 
Thiên - Khu du lịch Hồ Đồng Mỏ - Hồ Vĩnh Thành; Hợp Châu - Tây Thiên - 
Khu du lịch Tam Đảo II.Giá trị dịch vụ - thương mại, du lịch năm 2018 đạt: 
64,84 tỷ đồng. 

3. Sản xuất công nghiệp -xây dựng 
Ngành công nghiệp – xây dựng trong những năm gần đây đã có nhiều khởi 

khởi sắc làm thay đổi diện mạo đô thị; Công nghiệp - xây dựng  năm 2018 đạt 
27,9 tỷ đồngchiếm 6,98% giá trị sản xuất của xã, góp phần duy trì và tiếp tục 
nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 

4. Nông nghiệp 
Sản xuất các mặt hàng nông sản chất lượng cao theo mô hình rau sạch của 

Tập đoàn VinGroup; quy hoạch các vùng sản xuất rau, nông sản của địa phương 
theo mô hình Vietgap để phục vụ nhân dân địa phương, các nhà hàng, khách 
sạn,  khách du lịch. Định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật 
nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, về cây trồng tập trung thí điểm và nhân rộng 
mô hình trồng các loại cây dược liệu quý như: Trà hoa vàng, đinh lăng, nghệ 
vàng, trồng hoa, cây cảnh; mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế như: Lợn 
rừng, chim câu, thỏ, nhím, dúi. Diện tích đất nông nghiệp của xã hiện có 657,31 
ha. Thời gian qua thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo chủ 
trương của Đảng và Nhà nước, xã xã Hợp Châu đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 
chức, cá nhân dồn ghép ruộng đất thành các mô hình sản xuất nông nghiệp, từng 

Com
pa

ny
 C

on
fid

en
tia

l

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    11 

bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng 
cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác; Năm 2018 nông nghiệp đạt: 
103,70 tỷ đồng. 

5.Thu chi ngân sách 
Thu ngân sách trên địa bàn xã Hợp Châu  năm 2018 là: 19,905 tỷ đồng; chi 

ngân sáchlà: 18,210 tỷ đồng. 
VII. VĂN HÓA XÃ HÔI, THỂ DỤC THỂ THAO 
- Về giáo dục và đào tạo: 
Trường mầm non có 02 trường: trường mầm non Hợp Châu diện tích 

10.719m2, với 20 lớp học, 519 học sinh; trường mầm non Cửu Yên diện tích 
7.005 m2, với 09 lớp học, 211 học sinh; Trường Tiểu học 01 trườngdiện tích 
22.960m2, có 36 lớp học, 1.206 học sinh, trường Tiểu học có 58 cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên; Trường trung học cơ sở có 01 trườngdiện tích 13.438m2 có 14 
lớp học, 504 học sinh; Tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm tốt, khá đạt 95% , không có 
học sinh yếu; tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi trên 50%, học sinh lên thẳng lớp 
95%, học sinh tốt nghiệp THCS 95%, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp 15%. Trường 
trung học cơ sở có31 cán bộ, giáo viên, công nhân viên; giáo viên 100% đạt Lao 
động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 10%, giáo viên dạy giỏi huyện 15%. 

Hợp Châu có 4/4 trường đạt chuẩn Quốc gia; Khuôn viên các trường được 
bố trí  xanh - sạch - đẹp - an toàn; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; 
năm 2018 hiện trạng các trường như sau: 

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CÁC TRƯỜNG 

S
TT Danh mục 

Số 
điểm 

trường 

Diện tích 
đất (m2) 

Số lớp 
học 

Số  học 
sinh Ghi chú 

1
1 

Trường Mầm 
Non 02 17724 29 730 Đạt chuẩn 

Quốc gia 

2
2 Trường Tiểu học 01 22.960 36 1.206 Đạt chuẩn 

Quốc gia 

3
3 

Trường Trung 
học cơ sở 01 13.438 14 504 Đạt chuẩn 

Quốc gia 

Tổng cộng  04 54.122 79 2.440  

- Về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe: 
Trạm y tế xã có diện tích 1.955m2 được xây dựng 2 tầng kiên cố, khang 

trang, sạch sẽ, có đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu và đội ngũ chuyên môn đáp 
ứng công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Ngoài ra còn có đội ngũ y 
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tế thôn, cộng tác viên dân số thường xuyên hoạt động có hiệu quả. Năm 2014 
trạm Y tế đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 

- Về lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao: 
Hiện tại các công trình phúc lợi của xã có 12 nhà văn hóa, 01 khu trung tâm 

văn hóa - thể thao xã có diện tích 11.850 m2; 11 nhà văn hóa thôn và 01 nhà văn 
hóa trọng điểm cho 03 thôn (Bảo Phác, Bảo Ninh, Bảo Thắng) với tổng diện tích 
25.335 m2; 18 sân bóng chuyền, 26 sân cầu lông, 21 bàn bóng bàn. Đủ phục vụ 
cho nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trong xã. 

Công tác giáo dục nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, các hoạt động văn 
hóa luôn được chính quyền địa phương quan tâm.Phong trào văn hóa văn nghệ, 
thể dục thể thao của xã được phát huy cao với nhiều hình thức phong phú, đa 
dạng, được duy trì thường xuyên và được đông đảo quần chúng tham gia. Đến 
năm 2018 đã có 15 đội bóng chuyền, 02 câu lạc bộ bóng bàn, 5 câu lạc bộ văn 
nghệ, 02 câu lạc bộ Soọng Cô, 02 câu lạc bộ bóng đá đang hoạt động tốt. Trên 
địa bàn xã có 3 cụm đình chùa và 01 đền (trong đó có một đình được xếp hạng 
di tích cấp tỉnh) phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người dân. 

 Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “ Thôn, làng văn hóa” được cấp 
ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Tính 
đến nay, toàn xã có 11/14 thôn đều đạt “Thôn văn hóa” (trong đó có 7/14 thôn 
đạt 3 năm liền), với tổng số 2418/2152 hộ, tương đương 89% hộ gia đình đạt 
chuẩn “Gia đình văn hóa” (trong đó số hộ đạt 3 năm liền là 1.853 chiến 
76,63%). Đời sống văn hóa của nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt, tình 
làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, đoàn kết. 

- Về chính sáchan sinh xã hội  
Xã đã thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với 

thương binh, liệt sỹ và người có công theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
Luôn thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả hồ sơ lĩnh 
vực người có công. 

Cùng với hưởng các chế độ hàng tháng, công tác thực hiện thủ tục ưu đãi, xác 
nhận các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công được thực hiện kịp 
thời, chính xác theo quy định hiện hành.Trẻ em tàn tật trong độ tuổi đi học có khả 
năng đến trường, có nhu cầu học tập đều được tạo điều kiện đi học. Ở các trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã có học sinh khuyết tật, đều được 
tạo điều kiện tốt nhất để tham gia học tập và sinh hoạt, hòa nhập cộng đồng. Kết 
hợp Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong công tác dạy nghề cho 
người khuyết tật trên địa bàn. Người khuyết tật còn khả năng lao động; sau học 
nghề người khuyết tật có được việc làm phù hợp, thu nhập ổn định, cuộc sống 
được cải thiện. 

Công tác xã hội hóa trong hoạt động hỗ trợ đời sống người khuyết tật và trẻ 
mồ côi cũng được tăng cường, đã động viên khuyến khích được người khuyết tật 
và trẻ mồ côi vượt khó vươn lên trong cuộc sống, học tập, lao động sản xuất 
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kinh doanh, tạo thu nhập ổn định, tự nuôi sống bản thân, giảm bớt một phần khó 
khăn cho gia đình và xã hội. 

-Về công tác dạy nghề, giải quyết việc làm: Phối hợp với trung tâm giới 
thiệu việc làm tỉnh Vĩnh phúc mở lớp tư vấn  giải quyết việc làm trong nước và đi 
xuất khẩu lao động ở ngoài nước cho nhân dân địa phương với 40 người tham gia. 

Tham mưu xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm trong nước và đưa lao 
động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2018.Triển khai rà soát tổng hợp 
nhu cầu đào tạo nghề, việc làm xuất khẩu lao động của hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số nghèo năm 2018, xuất khẩu lao động năm 2018 là 09 người. 

- Công tác xóa đói giảm nghèo: Cập nhật đầy đủ thông tin về hộ nghèo, 
hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ nghèo của xã. Tổng số hộ nghèo năm 
2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 là: 88 hộ, chiếm 
tỷ lệ 2,84%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm 2016-2018 là 3,76%. 

 Đề nghị cấp thẻ BHYT cho 295 đối tượng người nghèo và 391 đối tượng 
cận nghèo trên địa bàn xã. Cấp đầy đủ giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2018. 

Rà soát, đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí  cho 25 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.Chi trả tiền điện cho đối 
tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo. 

Về công tác đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo: Xã đã đề nghị cấp 
trên giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công với 
cách mạng như: Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 115 lượt đối tượng, cấp thẻbảo 
hiểm y tế đối với người có công, người hoạt động kháng chiến, thanh niên xung 
phong đầy đủ, kịp thời với tổng số là: 552 thẻ. 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công vào các ngày lễ, dịp tết 
nguyên đán; kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ với số tiền thăm hỏi, tặng quà là: 
294,80 triệu đồng. 

Triển khai kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 71 
năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2018).Tổngsố tiền vận động được là: 21,53 
triệu đồng. 

Cấp trả đầy đủ 46 xuất chế độ thờ cúng liệt sỹ năm 2017 trị giá mỗi xuất 
500.000đ; Cấp trả đầy đủ tiền chế độ cho 65 đối tượng người có công nghỉ 
dưỡng tại nhà  năm 2017.Tiếp nhận  06 hồ sơ đề nghị giải quyết mai táng phí 
người hoạt động kháng chiến. Chi trả tiền trợ cấp một lần cho 17 đối tượng 
người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ với số tiền là 20,57 triệu đồng. 

Duy tu, sửa chữa nhà tình nghĩađối với người có công là 180 triệu đồng. 
Tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ, cử 01 người thuộc 
diện người có công đi điều dưỡng tập trung tại Sầm Sơn – Thanh Hóa. 
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Phối hợp với bưu điện huyện Tam Đảo rà soát, điều tra liệt sỹ, mộ liệt sỹ, 
nghĩa trang liệt sỹ để phục vụ cho triển khai thực hiện đề án cổng thông tin điện 
tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ trong toàn quốc.  

Rà soát, tổng hợp danh sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách 
mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 
chính phủ và nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. 

VIII. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 

- Nhà ở và công trình công cộng 
Hợp Châu là trung tâm hành chính của các cơ quan, đơn vị như: Huyện ủy, 

Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đảo, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 
Kho bạc, Thuế, Ngân hàng, các cơ quan khối nội chính, Vườn Quốc gia Tam 
Đảo, Nhà máy Hóa chất Quân đội Z195, Công ty Khai thác Công trình thủy lợi 
Tam Đảo; Trung tâm Lâm nghiệp Tam Đảo, Ngân hàng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn huyện, Ngân hàng Công thương huyện, Ngân hàng Chính sách 
xã hội huyện; Trung tâm Viễn thông huyện. Hệ thống trụ sở của các cơ quan 
hành chính được xây dựng khang trang và hiện đại. Trên địa bàn hiện có 631 
nhà cao tầng, trong đó nhà công sở là 25 nhà, chiếm 4%; nhà cao tầng của nhân 
dân là 606 nhà, chiếm 96%. 

Đất xây dựng dân dụng được quy hoạch 211,57 ha; trong đó: Đất ở hiện tại 
94,07 ha; đất xây dựng các công trình công cộng hiện có 117,5 ha, đất kinh 
doanh phi nông nghiệp hiện có 29,39 ha (theo số liệu thống kê 2018). 

- Về lĩnh vực giao thông: 
 Hợp Châu là đầu mối giao thông du lịch, thương mại và dịch vụ trong và 

ngoài tỉnh; có đường Quốc lộ Quốc lộ 2B mới từ trung tâm thành phố Vĩnh Yên 
đi khu nghỉ mát Tam Đảo; Đường tỉnh lộ 302 từ Bình Xuyên qua Hợp Châu đi 
khu danh thắng Tây Thiên, đi Tuyên Quang; Đường tỉnh lộ 310 từ khu nghỉ 
dưỡng Đại Lải qua các khu công nghiệp Bình Xuyên, khu công nghiệp Bá 
Thiện, khu công nghiệp Thănh Long qua địa phận Hợp Châu và khu công 
nghiệp Tam Dương đi Đồng Tĩnh. 

 Hệ thống giao thông nông thôn của xã được xây dựng khá đồng bộ, từ hệ 
thống đường trục xã đến đường liên xã, liên thôn và đường xóm 100% đều được 
cứng hóa bằng bê tông rất thuận lợi cho giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa 
của nhân dân. 

 Tổng số các tuyến đường giao thông trong xã dài khoảng 34,96km, hiện 
nay đã được bê tông hóa 100%. Trong đó: Đường trục xã dài 20km, đường liên 
thôn và xóm dài khoảng 14,96km. 

 Hệ thống giao thông nội đồng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới 
cũng đã được đầu tư nâng cấp phục vụ tốt việc vận chuyển hàng hóa, nông sản 
cho nhân dân với tổng chiều dài trên 10km, hiện đã cứng hóa được 7km. Tất cả 
các tuyến đường giao thông trong xã đều đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Về lĩnh vực cấp điện: 
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Hệ thống điện hiện tại có 30 trạm biến áp, trong đó: 16 trạm biến áp phân 
phối với dung lượng 3.890 KVA, 14 trạm công cộng với tổng dung lượng 3.590 
KVA và 2 trạm khách hàng với tổng dung lượng 300 KVA; hệ thống đường dây 
trung thế là 28 km, trong đó 25,5 km đường dây 22KV; 2,5 km đường dây 
35KV và đường dây hạ thế 400V là 45,5 km đang hoạt động tốt,phục vụ cho sản 
xuất và đời sống dân sinh. Các tuyến Quốc lộ, đường trục xã, trục xóm đều có 
đèn điện thắp sáng về ban đêm, vừa văn minh, vừa tạo điều kiện đi lại thuận tiện 
cho nhân dân, hạn chế tai nạn giao thông và phòng ngừa tội phạm một cách có 
hiệu quả. 

-Bưu chính viễn thông: 
Bưu điện huyện được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật khá hoàn chỉnh và 

hiện đại, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, sẵn sàng đáp 
ứng về thông tin - bưu chính - viễn thông của nhân dân địa phương cũng như du 
khách đến với Tam Đảo.  

Mạng phát sóng được phủ khắp các thôn, hầu hết nhân dân đều sử dụng các 
dịch vụ điện thoại (di động và cố định).Mạng Internet cáp quang và mạng 3G-
4G đã phủ sóng toàn xã, có khoảng 86% hộ gia đình sử dụng dịch vụ internet và 
mạng viễn thông. 

Hệ thống truyền thanh của xã được duy trì hoạt động thường xuyên, các 
thôn được trang bị hệ thống truyền thanh không dây; 100% hộ gia đình có 
phương tiện nghe nhìn. 

- Về cấp nước: 
Hồ Xạ Hương (dung tích 12,78 triệu m3), hồ Làng Hà (dung tích 2,3 triệu 

m3) nhiều hồ nhỏ nằm rải rác trên địa bàn và hai dòng suối Nga Hoàng - Bảo 
Phác và suốt Cửu Yên chạy dọc theo hướng Đông, Tây của Hợp Châu tác dụng 
cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới tiêu, điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan, môi 
trường sinh thái cho đô thị. 

Nước sinh hoạt nhân dân dùng giếng khơi, giếng khoan và đầu tư nhiều bể 
lọc, máy lọc nước để đảm bảo vệ sinh. 

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh: 2419/2.427 đạt tỷ lệ 99,7%. 
Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch: 1.641/2.427 đạt tỷ lệ 67,61%. 
- Về vệ sinh môi trường: 
Công tác vệ sinh môi trường đô thị ngày càng được quan tâm, hiện tại xã 

01 bãi thu gom và xử lý rác thải, 01 hợp tác xã môi trường thu gom đến tận hộ 
gia đình vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường, hoạt động 
thường xuyên, hiệu quả, góp phần làm giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm 
môi trường của địa phương. 

- Về kiến trúc cảnh quan: 
Là trung tâm kinh tế chính trị của huyện các cơ sở hạ tầng được đầu tư 

đồng bộ, đã có quy hoạch chi tiết cảnh quan đô thị, bên cạnh các khu hành chính 
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được xây dựng khang trang, các khu dân cư cũng được quy hoạch đồng bộ, xây 
dựng nhà ở khang trang, đúng quy hoạch. Làm cho kiến trúc cảnh quan đô thị 
ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế văn hóa - xã 
hội, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa tâm linh, đảm bảo quốc 
phòng an ninh cũng như phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. 

IX. QUỐC PHÒNG, AN NINH 

Quốc phòng: Làm tốt công tác đăng ký quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng 
nhập ngũ, tiếp nhận đăng ký quân nhân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương. 
Hoàn thành bàn giao đủ chỉ tiêu giao quân hàng năm (trung bình mỗi năm có 21 
thanh niên lên đường nhập ngũ) bảo đảm chất lượng và an toàn. Triển khai 
tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch được 
giao. Củng cố, bổ sung lực lượng dân quân tự vệ với biên chế 133 đồng chí, đủ 
số lượng theo quy định, làm tốt công tác huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng an ninh cho đối tượng dân quân tự vệ, dự bị động viên (hiện nay tổng 
quân số dự bị động viên toàn xã có 642, trong đó hạng I có 249, hạng II có 393). 
Phối hợp với các cấp, các ngành để tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai đảm 
bảo an toàn tiết kiệm và có hiệu quả. 

An ninh và trật tự an toàn xã hội: Triển khai tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh 
trật tự, và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt các kế hoạch chuyên đề, 
kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nắm 
chắc tình hình chủ động chỉ đạo xử lý và giải quyết kịp thời các vụ việc tồn tại 
phát sinh, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tập trung tại 
các địa bàn trọng điểm phức tạp, cử cán bộ tham gia bồi dưỡng nâng cao năng 
lực chỉ đạo điều hành, đổi mới phong cách chỉ huy giữ vững kỷ cương điều lệnh, 
xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến gương người tốt, việc tốt, an ninh trên địa bàn 
được giữ vững, trật tự xã hội có chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự được 
kiềm chế, không có tội phạm nghiêm trọngsử dụng vũ khí nóng gây án, tai nạn 
giao thông giảm; công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường, 
duy trì tốt hoạt động của 82 tổ liên gia tự quản, phối hợp duy trì mô hình “Tự 
phòng, tự quản, tự bảo vệ” với sân Golf Tam Đảo và một số mô hình khác. Lực 
lượng công an thường trực không ngừng được củng cố và phát triển nâng cao 
chất lượng hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

X. TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN 

1.Tổ chức bộ máy chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức xã Hợp Châu 
Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Hợp Châu đặt tạithôn Đồi  Cao, km10 trung 

tâm huyện phía đông giáp đường Quốc lộ 2B mới, có diện tích 5.377,5 m2, diện 
tích xây dựng trụ sở làm việc có 882 m2: Gồm trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội 
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị xã hội, lực lượng công an, quân sự. 

Tổng số cán bộ, công chức xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP hiện có 10 
cán bộ (Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
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chính trị xã hội) và 11 công chức; Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã 77 người. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân của xã Hợp Châu: 30  đại biểu; Thường trực 
Hội đồng nhân dân xã gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 01 Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân. 

Uỷ ban nhân dân xã Hợp Châu có 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân. 

- Cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị: 
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 1 người; Đại học 13 người; Cao đẳng 

1người; Trung cấp 5người; Sơ cấp 1 người; 
+ Về chính trị: Trung cấp chính trị: 13 người; Sơ cấp 2 người. 

Công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn cơ cấu tổ chức luôn được 
Uỷ ban nhân dân xã chú trọng, thường xuyên tổ chức rà soát các quy chế làm 
việc do Uỷ ban nhân dân xã ban hành để kịp thời sửa đổi, điều chỉnh theo chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Chú trọng công tác đào tạo 
cán bộ, công chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ được giao. 

2. Số thôn trực thuộc xã Hợp Châu 
Xã Hợp Châu hiện có 14 thôn (Thôn Cửu Yên 1; Thôn Cửu Yên 2; Thôn Yên 

Trung; Thôn Ao Mây; Thôn Đồi Cao; Thôn Đồi Cao; Thôn Tích Cực; Thôn Sơn 
Long; Thôn Chăm Chỉ; Thôn Nga Hoàng; Thôn Bảo Thắng Thôn Hợp Thành; 
Thôn Bảo Phác; Thôn Đồi Thông; Thôn Bảo Ninh). 

B. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HIỆN TRẠNG XÃ ĐẠI ĐÌNH 
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ ĐẠI ĐÌNH 

Đại Đình là một xã miền núi, nằm về phía bắc huyện Tam Đảo,phía đông 
bắc Đại Đình là dãy núi Tam Đảo nằm giáp ranh giữa Vĩnh Phúc và Thái 
Nguyên. Trước kiaĐại Đình gồm các làng: Hữu Tài, Suối Đùm, Đại Điền, Sơn 
Thanh, Đồng Thỏng, Đồng Hội, Sơn Đình, Đông Lộ và Trại Mới thuộc tổng 
Quan Ngoại, huyện Tam Dương. 

Năm 1927, tổng Quan Ngoại thêm làng Quan Đình và Luận Phẩm tồn tại 
đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Sau cách mạng thành công vào đầu năm 
1946, theo chủ trương của Chính phủ, cấp tổng bị bãi bỏ để lập các xã; vì vậy xã 
Đại Đình được thành lập trên cơ sở tổng Quan Ngoại. Dân cư Đại Đình gồm 
nhiều dân tộc anh em cùng chungsống như: Kinh, Sán Dìu, Thái, Mường.  

II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 
Xã Đại Đình nằm ở phía Bắc của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc;  
Địa giới hành chính: Đông giáp xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên và xã Tam Quan, huyện Tam Đảo; Tây giáp xã Thái Hòa, huyện Lập 
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thạch; Nam giáp xã Tam Quan
Dương; Bắc giáp xã Đạo Trù và xã Bồ Lý

III. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHI
Đại Đình là xã miền núi

đó diện tích trồng trọt là 512ha, còn l
Đông Bắc Đại Đình là dãy 
Tây Thiên, là một quần thể văn hóa du lịch tổng hợp
thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 

Khu danh thắng Tây Thi
xung quanh được bao phủ bởi hệ thực vật phong phú. Cảnh vật n
hùng vĩ hiểm trở, vừa thơ m
Thượng là những khe suối n
tùm, danh hoa đua thắm, gió đ

 Nơi đây, nhà bác học L
như chàm, sâu thẳm không thấy đáy; s
thanh nhã. Trên đỉnh núi có ch
đến hồ sen, nước xanh biếc, trong hồ có thứ đá lạ v
Hai bên ngoài hồ, suối từ sư
Vàng…” (Kiến văn tản lục, L

IV. CHỨC NĂNG, VAI TR
Xã Đại Đình với nhiều công tr

hóa lễ hội Tây Thiên, Thiền viện Trúc lâm Tây Thi
Ân, làng văn hóa du lịch cộng đồng (thôn Đồng Thô
tâm linh, tín ngưỡng tham quan thắng cảnh lý t
phương trong và ngoài nước thúc đẩy th
Tây Thiên còn được coi là nơi phát tích c
tích huyềnthoại và với hệ thống di tích Phật giáo có từ lâu đời. Đây l
lịch nổi tiếng, biểu tượng đặc tr

  

am giáp xã Tam Quan, huyện Tam Đảo và xã Hoàng Hoa, huy
ắc giáp xã Đạo Trù và xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo. 
ẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

Đại Đình là xã miền núi, có diện tích tự nhiên của xã là 3.456,03 ha.Trong 
à 512ha, còn lại là đất đồi rừng, thổ cư và ao h

 núi Tam Đảo hùng vĩ. Đại Đình có khu danh thắng 
là một quần thể văn hóa du lịch tổng hợp, đã được Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1991.

ắng Tây Thiên tọa lạc trên vùng rừng nguyên sinh Tam Đ
ợc bao phủ bởi hệ thực vật phong phú. Cảnh vật n

ơ mộng trữ tình. Men theo con đường quanh co l
ững khe suối nước chảy róc rách, hai bên đường đi là cây c

ắm, gió đưa thoang thoảng mùi hương. 
ọc Lê Quý Đôn đã từng đánh giá: “Bên dư

ẳm không thấy đáy; sườn núi có Tây Thiên cổ tự, cảnh sắc 
ỉnh núi có chùa Đồng Cổ; từ phía tả khe Giải Oan tr

ớc xanh biếc, trong hồ có thứ đá lạ và có sen đỏ, hoa nở bốn m
ườn núi chảy ra, bên tả là suối Bạc, bên h

ến văn tản lục, Lê Quý Đôn). 
ỨC NĂNG, VAI TRÒ 

ới nhiều công trình văn hóa tâm linh như: Khu trung tâm văn 
ền viện Trúc lâm Tây Thiên, Bảo Tháp, ch

ịch cộng đồng (thôn Đồng Thông), là những điểm du lịch 
ỡng tham quan thắng cảnh lý tưởng thu hút du khách

ớc thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển. 
à nơi phát tích của Phật giáo, nơi ẩn chứa nhiều trầm 

ới hệ thống di tích Phật giáo có từ lâu đời. Đây l
ợng đặc trưng cho địa văn hóa trung du Vĩnh Phúc, không 
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, huyện Tam 

ã là 3.456,03 ha.Trong 
ư và ao hồ. Phía 

Đình có khu danh thắng 
đã được Bộ Văn hóa Thể 

1991. 

nh Tam Đảo, 
ợc bao phủ bởi hệ thực vật phong phú. Cảnh vật nơi đây vừa 

ờng quanh co lên đền 
à cây cối um 

Bên dưới sắc nước 
ổ tự, cảnh sắc 

ồng Cổ; từ phía tả khe Giải Oan trèo lên núi 
ỏ, hoa nở bốn mùa. 

ên hữu là suối 

ăn hóa tâm linh như: Khu trung tâm văn 
ảo Tháp, chùa Thiên 

ững điểm du lịch 
ởng thu hút du khách thập 

ại, dịch vụ, du lịch phát triển. 
ẩn chứa nhiều trầm 

ới hệ thống di tích Phật giáo có từ lâu đời. Đây là điểm du 
ịa văn hóa trung du Vĩnh Phúc, không 
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chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp tự nhiên mà còn là vùng đất thiêng mang đậm dấu ấn văn 
hóa, lịch sử, là vùng đất hứa của du lịch sinh thái và du lịch tâm linh. 

Đại Đình có tiềm năng, lợi thế về du lịch tâm linh, tín ngưỡng, sinh thái mà 
ngành dịch vụ - du lịch ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu ngành kinh tế 
góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế chung của toàn huyện. Hệ thống các công 
trình hạ tầng, như đường giao thông, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế, 
nhà văn hóa được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang sạch đẹp, đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao 
đời sống nhân dân. 

V. DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN VÀ DÂN SỐ 
1. Diện tích tự nhiên và cơ cấu các loại đất 
Tính đến 31/12/2018, xã Đại Đình có 34,560km2 (3.456,03 ha) diện tích tự 

nhiên, trong đó: 
- Đất nông nghiệp: 3.063,43 ha chiếm 88,64%tổng diện tíchtự nhiên, 
- Đất phi nông nghiệp: 388,14 ha chiếm 11,23% tổng diện tíchtự nhiên, 
- Đất chưa sử dụng: 4,46 ha, chiếm 0,13% tổng diện tíchtự nhiên. 

2. Dân số và cơ cấu dân cư xã Đại Đình 
Tính đến 31/12/2018, dân số toàn xã Đại Đìnhlà 11.520 người, trong đó 

dân số trong độ tuổi lao động là 6.790 người, (trong đó lao động do đia quản lý 
là 6.440 người; lao động trong các ngành khác 350 người). 

+ Lao động phi nông nghiệp: 4.490 người, chiếm 66,13%; 
+ Lao động nông nghiệp: 2.300 người, chiếm 33,87%; 
Trong quá trình xây dựng đô thị loại V xã Đại Đình đã tập trung đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng3 để tương xứng với loại đô thị; cùng với việc huyện Tam 
Đảo đã và đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng phát triển Tây Thiên là khu 
trung tâm du lịch văn hóa và tâm linh của tỉnh, của vùng mà điểm nhấn là phục 
dựng và tổ chức thành công lễ hội Tây Thiên hàng năm nên lượng du khách tới 
tham quan các khu di tích lịch sử và danh thắng trên địa bàn ngày càng tăng do 
đó đã tạo nên sự chuyển dịch cơ cấu lạo động mạnh mẽ theo hướng thương mại 
– dịch vụ, công nghiệp xây dựng và nông nghiệp trong năm 2018 và 06 tháng 
đầu năm 2019. 

                                                           
3 Cải tạo nâng cấp đường từ ĐT 302 đi đền tụ nghĩa (đền gò) khu danh thắng tây Thiên; Xây dựng 
mới tuyến đường từ ĐT.302 vào Đền Mẫu Hóa và kết hợp cải tạo, nâng cấp đường Đại Đình – Cầu 
Trang; Kè Suối Thõng khu vực Tây Thiên, khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo; Trụ sở Ban 
quản lý khu danh thắng Tây Thiên (Giai đoạn 2), huyện Tam Đảo; Hạ Tầng khu TĐC cho nhân dân xã 
Đại Đình khu TTVHLHTT, hạng mục điện nước cây xanh; Đường từ Thiền viện trúc lâm Tây Thiên ra 
ĐT.302, Khu danh thắng Tây Thiên, đoạn từ bến xe P3 ra ĐT.302... 
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VI. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
1. Cơ cấu kinh tế 
Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng bộ và 

Nhân dân xã Đại Đình đã phát huy truyền thống, tích cực khai thác tiềm năng thế 
mạnh, huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư đẩy nhanh 
tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất đạt  444,878 tỷ 
đồng, kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng đạt 9,3%. 

Cơ cấu kinh tế:  
Công nghiệp và xây dựng đạt: 129,015 tỷ đồng,chiếm tỷ lệ 29%; 
Thương mại – dịch vụ đạt: 200,195 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 45,00%;  
Nông, lâm, ngư nghiệp đạt: 115,668 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 26,00%. 
2. Công nghiệp -xây dựng: 
Xã Đại Đình đã có những thành tựu đáng kể trong phát triển công nghiệp 

xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, tổng giá trị sản xuất năm 2018 giá trị sản 
xuất đạt 129,015 tỷ đồng. 

3. Dịch vụ - thương mại, du lịch: 
Thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển, trên địa bàn xã hiện có chợ  Đại 

Đình nằm tại  thôn Trại Mới có quy mô khoảng  5000 m2.Trên địa bàn xã Đại Đình 
có khoảng 415 hộ kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ, tập trung chủ yếu ở khu danh 
thắng Tây Thiên, khu chợ và các tuyến đường trục chính. Trong đó:  Hộ kinh 
doanh ăn uống 58 hộ, hộ kinh doanh thương nghiệp dịch vụ 231 hộ, hộ kinh doanh 
vận tải 31 hộ, hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn 11 hộ, phần nào đã giải quyết 
được công ăn việc làm tại địa phương tăng thu nhập cho kinh tế hộ gia đình. 

Là địa phương có khu danh thắng Tây Thiên, hàng năm có hàng vạn lượt 
khách đến thăm quan, vãn cảnh, đã giải quyết số lao động thời vụ của địa phương 
có được việc làm, tạo thu nhập cho kinh tế hộ gia đình ổn định cuộc sống.  

4. Nông, lâm, thủy sản: 
Tổng giá trị sản xuất đạt 115,668 tỷ đồng. Với số lượng gia súc, gia cầm 

của xã hiện có 1.850 con trâu bò, 11.000 con lợn (trong đó: có 1.220 con lợn nái, 
25con đực giống), đàn gia cầm 115.400 con.Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên 
chỉ đạo triển khai tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, 
gia cầm; năm 2018 ban thú y đã tiến hành phun khử trùng tiêu độc chuồng trại. 
03 đợt, tiêm phòng dịch cúm gia cầm 02 đợt. 

Với định hướng phát triển Đại Đình tập trung vào những cây trồng đem lại 
giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã, tiếp tục phát triển 
nông nghiệp, cải tạo vườn tạp,trồng cây ăn trái và các loại cây trồng có hiệu quả 
kinh tế cao. 
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5 .Thu chi ngân sách 
Công tác thu chi ngân sách đều đảm bảo theo đúng kế hoạch, các nguồn thu 

ngân sách nhà nước thực hiện hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. 
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt: 18,124 tỷ đồng, chi ngân sách địa 
phương đạt: 17,791tỷ đồng. 

VII. VĂN HÓA XÃ HÔI, THỂ DỤC THỂ THAO 
- Về giáo dục và đào tạo: 
Trường mầm non có 02 trường: trường mầm non Đại Đình  diện tích 

5000m2với 13 lớp học, 331 học sinh;trường mầm non Đại Đình 2 diện tích 
7.333m2, với 14 lớp học, 339 học sinh. 

 Trường tiểu học có 02 trường:trường tiểu học Đại Đìnhdiện tích 7.800m2, 
có 18 lớp học, 578 học sinh;trường tiểu học Đại Đình II diện tích 4.729m2, có 18 
lớp học, 578 học sinh. 

Trường trung học cơ sở có 01 trường diện tích 6.710m2 với 12 lớp học, 466 
học sinh. 

Công tác giáo dục trên địa bàn xã được chú trọng đầu tư, triển khai nhiều 
giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất các trường cơ bản đã đáp 
ứng được nhu cầu dạy và học. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh 
tham gia các kỳ thi đạt nhiều kết quả tốt. Trong thời gian qua, các trường học 
trên địa bàn luôn đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất. Phong trào thi đua: “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua: “Xây 
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi thầy, cô giáo là tấm 
gương về đạo đức, sáng tạo và tự học” được toàn thể cán bộ, giáo viên, công 
nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh đồng tình hưởng ứng tích cực đã đem lại 
những kết quả đáng phấn khởi. 

Đại Đình có 5/5 trường đạt chuẩn Quốc gia; Khuôn viên các trường được 
bố trí  xanh - sạch - đẹp - an toàn; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; 
năm 2018 hiện trạng các trường như sau: 

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CÁC TRƯỜNG 

S
TT Danh mục Số điểm 

trường 
Diện tích 
đất (m2) 

Số lớp 
học 

Số  học 
sinh Ghi chú 

1
1 

Trường 
Mầm Non 02 12.333 27 670 Đạt chuẩn 

Quốc gia 

2
2 

Trường Tiểu 
học 02 12.539 36 1.156 Đạt chuẩn 

Quốc gia 

3
3 

Trường 
Trung học 
cơ sở 

01 6.710 12 466 Đạt chuẩn 
Quốc gia 
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Tổng cộng 05 31.572 75 2.292  

- Về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe: 
Công tác y tế trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, từng 

bước đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Triển khai có hiệu quả 
các chương trình, mục tiêu Quốc gia. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng 
cường, trạm y tế xã đầu tư xây dựng và nâng cấp, đạt chuẩn quốc gia với diện 
tích 1.750 m2, 8 giường bệnh và có đội ngũ bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng đạt tiêu 
chuẩn. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng 
được nâng cao; công tác y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy 
mạnh, tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh 
và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

Hàng năm trạm y tế phối hợp cùng các ban ngành thực hiện tốt các chương 
trình y tế Quốc gia, công tác tiêm chủng mở rộng được chú ý quan tâm, tỷ lệ 
tiêm chủng hàng năm đạt cao; kiểm soát chặt chẽ các bệnh xã hội, khống chế tối 
đa các bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn; thực hiện 
kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩmtrong dịp lễ, tết; năm 2018 đãkhám được 
4.097 lượt người. Công tác an toàn thực phẩm được chú trọng, các cơ sở kinh 
doanh ăn, uống, giải khátvà giết mổ, yêu cầu phải đảm bảo giữ vệ sinh, an toàn 
thực phẩm,để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và phòng chống dịch bệnh. 

-  Về lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao: 
Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên về chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương. Xây dựng và thực hiện tốt quy 
chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị, 
chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư.  

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về văn hóa và lễ hội, phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, 
xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước, xây dựng nếp sống văn hóa, văn 
minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; hướng dẫn các thôn thực hiện các 
tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng các bảng tin, hòm thư 
góp ý ở các thôn xóm, cụm dân cư; niêm yết công khai, minh bạch các cơ chế, 
chính sách, pháp luật, công khai các khoản thu, chi đóng góp, lịch sản xuất và lấy ý 
kiến đóng góp của nhân dân, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Các hoạt động văn hóa thông tin và thể thao có nhiều tiến bộ; đời sống văn 
hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện, phong trào hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao ngày một phong phú đa dạng hơn; công tác thông tin 
tuyên truyền đã phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức 
thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
giữ vững thôn văn hóa, cơ quan văn hóa từng bước đi vào chiều sâu, số hộ đạt 
tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm đều đạt trên 86,8%, năm 2018 có 12/15 
thôn đạt thôn văn hóa. 
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Đồng thời hàng năm tổ chức thành công ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân 
tộc” ở các thôn; tham gia đầy đủ các giải thể thao do huyện tổ chức đạt kết quả 
tốt. Phối hợp với các đoàn thể, các thôn thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ 
trên địa bàn, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, lễ hội đầu Xuân và ngày thành lập 
của các đoàn thể. Bên cạnh đó, hàng năm xã còn phối hợp với các ngành chức 
năng tổ chức các chương trình sinh hoạt cộng đồng như: văn nghệ giao lưu tặng 
quà người neo đơn, gia đình chính sách vào mỗi dịp tết cổ truyền; chương trình 
đưa hàng Việt về nông thôn; chiếu phim lưu động, biển diễn văn nghệ cộng 
đồng, cây nhà lá vườn đã tạo ra nhiều sân chơi ý nghĩa bổ ích phục vụ cộng 
đồng dân cư.  

- Về chính sáchan sinh xã hội  
Xã đã thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với 

thương binh, liệt sỹ và người có công theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
Luôn thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả hồ sơ lĩnh 
vực người có công; công tác thực hiện thủ tục ưu đãi, xác nhận các chính sách ưu 
đãi của Nhà nước đối với người có công được thực hiện kịp thời, chính xác theo 
quy định hiện hành. Trẻ em tàn tật trong độ tuổi đi học có khả năng đến trường, 
có nhu cầu học tập đều được tạo điều kiện đi học. Ở các trường tiểu học, trung 
học cơ sở trên địa bàn xã có học sinh khuyết tật, đều được tạo điều kiện tốt nhất 
để tham gia học tập và sinh hoạt, hòa nhập cộng đồng; kết hợp đề án đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn trong công tác dạy nghề cho người khuyết tật còn 
khả năng lao động trên địa bàn. Sau học nghề người khuyết tật có được việc làm 
phù hợp, thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống. 

Công tác xã hội hóa trong hoạt động hỗ trợ đời sống người khuyết tật và trẻ 
mồ côi cũng được tăng cường, đã động viên khuyến khích được người khuyết tật 
và trẻ mồ côi vượt khó vươn lên trong cuộc sống, học tập, lao động sản xuất 
kinh doanh, tạo thu nhập ổn định, tự nuôi sống bản thân, giảm bớt một phần khó 
khăn cho gia đình và xã hội. 

- Về công tác dạy nghề, giải quyết việc làm: 
Hàng năm chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thông tin nhu cầu 

tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp tại  địa phương,như về tiêu 
chuẩn, số lượng, ngành nghề hoặc công việc cần sử dụng lao động, để chuẩn bị 
kế hoạch đào tạo lao động, tránh sự lãng phí;liên hệ các cơ sở đào tạo kết hợp 
cùng doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động. Hiện tại, trên địa 
bàn xã, nhiều người sau khi được học các nghề đã tự tìm được việc làm ổn định 
tại các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn của huyện hoặc tự tạo việc làm tại chỗ. 
Cũng nhiều người sau khi được học nghề đã tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề, 
mạnh dạn vay vốn đầu tư cơ sở sản xuất mang lại nguồn thu nhập cao cho bản 
thân và tạo việc làm cho nhiều lao động khác. 

- Về công tác xóa đói giảm nghèo: 
Rà soát, thống kê báo cáo số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn 

nghèo, có khó khăn về nhà ở được vay vốn ưu đãi hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Hộ 
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nghèo được hỗ trợ tiền điện theo đúng quy định của Nhà nước. Các ban ngành 
đoàn thể cùng vào cuộc trong công tác giảm nghèo, giúp hộ nghèo thoát nghèo 
bền vững. Công tác xóa đói giảm nghèo đã thực hiện tốt, năm 2018 số hộ nghèo 
trên địa bàn xã còn 106/3.191 hộ (giảm 1,23% hộ nghèo so với năm 2017), tỷ lệ 
hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 3,32%. 

- Về công tác đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo: Xã đã đề nghị cấp trên 
giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công với cách 
mạng như: Chi trả trợ cấp hàng tháng, cấp thẻbảo hiểm y tế đối với người có 
công, người hoạt động kháng chiến, thanh niên xung phong đầy đủ, kịp thời. 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công vào các ngày lễ, dịp tết 
nguyên đán; kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ.Triển khai kế hoạch vận động quỹ 
đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-
27/7/2018). 

 Phối hợp với bưu điện huyện Tam Đảo rà soát, điều tra liệt sỹ, mộ liệt sỹ, 
nghĩa trang liệt sỹ để phục vụ cho triển khai thực hiện đề án cổng thông tin điện 
tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ trong toàn quốc.  

Rà soát, tổng hợp danh sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách 
mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 
chính phủ và nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. 

VIII. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 
- Nhà ở và công trình công cộng 
Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các công 

trình điện đường, trường trạm từng bước được hoàn thiện, các trường học trên 
địa bàn đã đạt trường chuẩn Quốc gia, trạm y tế được nâng cấp đồng bộ, đường 
liên thôn, liên xã đã được bê tông hóa. Cùng với sự phát triển các hoạt động du 
lịch, phát triển kinh tế xã hội của xã năm 2018 đạt 444,878 tỷ đồng tăng 9,30% 
so với năm 2017; làm đời sống nhân dân được ổn định nhà cao tầng, nhà kiên 
cố, được mọc lên san sát, làm thay đổi diện mạo đô thị. 

- Về giao thông: 
+  Mạng đường bộ: Tổng chiều dài mạng đường bộ trên địa bàn xã Đại 

Đình là 52,5 km (không kể đường nội đồng), trong đó: 
+ Các tuyến đường chính: Tổng chiều dài 18,92 km. 
+ Đường liên thôn, đường thôn có tổng chiều dài 33,58 km; 
- Về cấp điện 
Nguồn điện hiện nay được cấp từ lưới điện quốc gia cung cho 100% số hộ 

được dùng điện ổn định, điện năng tiêu thu đạt trên 350kwh/người/năm. 
Đường trục chính của các thông đều có điện chiếu sáng với tổng chiều dài 

8,1km tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 33% 
- Bưu chính viễn thông 
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Hoạt động bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin được quan tâm đầu 
tư, điểm bưu điện văn hoá xã đã được xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả. 
Các dịch vụ Bưu chính viễn thông tiếp tục được mở rộng và hoạt động có hiệu 
quả. Diện phủ sóng các mạng di động: Mobifone, Vinaphone, Viettel,... đạt 
100%. Công nghệ thông tin số máy tính phục vụ công tác quản lý Nhà nước đã 
được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

- Về cấp nước 
Hiện nay 95% hộ dân dùng nước giếng đào và 5% hộ dùng giếng khoan 

hợp vệ sinh; Tỷ lệ dùng nước sạch trong địa bàn xã đạt 83,8%. Theo kế hoạch 
trong năm 2019, xã Đại Đình sẽ xây dựng nhà máy cấp nước sạch với công suất 
giai đoạn đầu 10.000 m3/ngày đêm với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ ngồn ngân 
sách và xã hội hóa. 

- Về vệ sinh môi trường 
Công tác vệ sinh môi trường đô thị ngày càng được quan tâm, hiện tại xã 

01 bãi thu gom và xử lý rác thải, 01 hợp tác xã môi trường thu gom đến tận hộ 
gia đình vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường, hoạt động 
thường xuyên, hiệu quả, góp phần làm giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm 
môi trường của địa phương. 

- Về kiến trúc cảnh quan 
Địa hình xã vừa có núi, có sông, có đồng bằng đã tạo cho Đại Đình một 

cảnh quan phong phú và đa dạng. Đặc biệt,  Đại Đình là địa phương có nhiều Khu 
di tích như: Khu trung tâm Văn hóa lễ hội Tây Thiên, Bảo Tháp, chùa Thiên Ân, 
làng văn hóa du lịch cộng đồng (thôn Đồng Thỏng).... đã được quy hoạch, trùng 
tu tôn tạo lại; nhiều công trình kiến trúc đặc biệt củng đã được xây dựng,....Bên 
cạnh đó xã Đại Đình còn có nhiều hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng đáp 
ứng nhu cầu của du khách đến tham quan, làm việc. Hệ thống kết cấu hạ tầng 
đang từng bước được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã 
hội đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như phục vụ sản xuất và đời sống của 
nhân dân. 

IX. QUỐC PHÒNG,AN NINH 
- An ninh 
Trong những năm qua, Công an xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho 

cấp Ủy, Chính quyền địa phương về công tác An ninh – trật tự. Do vậy, trong 
những năm qua tình hình An ninh – chính trị, trật tự - an toàn xã hội luôn được 
ổn định và giữ vững, nhiều năm liền ban Công an xă đạt danh hiệu đơn vị quyết 
thắng. Tình hình An ninh chính trị ổn định. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, 
vận động nhân dân đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đã mang lại 
nhiều hiệu quả cao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phong 
trào toàn dân bảo vệ An ninh Quốc phòng. Phạm pháp hình sự ít xảy ra, tệ nạn 
ma túy vẫn còn xảy ra nhưng đã được phát hiện, xử lý kịp thời. 
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- Quốc phòng 
Thực hiện nghiêm các chế độ quân báo, trinh sát, bám sát, nắm bắt tình 

hình địa bàn. Nắm chắc tình hình, đối tượng, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo, chỉ 
huy giải quyết xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. 

Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng 
không, mặt đất, phòng chống cháy nổ đặc biệt trong các đợt cao điểm trong 
năm. Phối hợp Công an tuần tra, xử lý tốt các tình huống, giữ vững ổn định tình 
hình An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

Ban chỉ huy quân sự xã triển khai có hiệu quả chỉ thị, mệnh lệnh của cấp 
trên về trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày cao điểm đến các thôn xóm, tích 
cực chủ động chỉ đạo cho quân báo nhân dân nắm chắc tình hình trên địa bàn, 
báo cáo về chỉ huy để có hướng xử lý kịp thời. Xây dựng lực lượng dân quân 
đảm bảo số lượng và chất lượng. 

X. TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC XÃ ĐẠI ĐÌNH 

1. Về bộ máy chính quyền: 
Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Đại Đình đặt tại thôn trại mới, có diện tích 

7.529,7 m2, diện tích xây dựng trụ sở làm việc có 508 m2. Gồm trụ sở làm việc 
của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng công an, quân sự. 

- Tổng số cán bộ, công chức xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP hiện có 24 
cán bộ, công chức gồm 11 cán bộ (Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân;Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;Mặt trận 
Tổ quốcvà các đoàn thể chính trị xã hội)và 13 công chức; Số người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã 82 người. 

Đảng ủy có 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư và 13 Đảng ủy viên. 
Đại biểu Hội đồng nhân dân của xã Đại Đình: 30 người; Thường trực Hội 

đồng nhân dân xã gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng nhân dân;  01 Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân. 

Ủy ban nhân dân xã Đại Đình có 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân. 

- Cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị: 
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 01 người; Đại học 13 người; Trung cấp 9 

người. 
+ Về chính trị: Cao cấp chính trị: 3 người; Trung cấp chính trị 9 người; Sơ 

cấp 7 người. 
Công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn cơ cấu tổ chức luôn được 

Uỷ ban nhân dân xã chú trọng, thường xuyên tổ chức rà soát các quy chế làm 
việc do Uỷ ban nhân dân xã ban hành để kịp thời sửa đổi, điều chỉnh theo chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Chú trọng công tác đào tạo 
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cán bộ, công chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ được giao. 

2. Số thôn trực thuộc xã 
Toàn xã Đại Đình hiện có 15 thôn (Đại Điền; Đền Thông; Ấp Đồn; Đồng 

Hội; Đồng Lính; Đồng Lộ; Giáp Giang; Trại Mới; Hữu Tài; Lán Than; Lõng 
Sâu; Sơn Đình; Sơn Phong; Sơn Thanh; Suối Đùm. 

C.  ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐƠN 
VỊ HÀNH CHÍNH THEO QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP THỊ 
TRẤN HỢP CHÂU, ĐẠI ĐÌNH 

I. CHI TIẾT MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CÁCTIÊU CHUẨN CỦA  XÃ 
HỢP CHÂU 

Đối chiếu các tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 Nghị quyết số  
1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn 
vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính thì xãHợp Châu đáp ứng các quy 
định của một thị trấn như sau: 

1. Về tiêu chuẩn quy mô dân số 
Dân số toàn xã Hợp Châu tính đến hết ngày 31/12/2018 là 10.267 người 

(Bao gồm cả dân số thường trú và tạm trú). 
Quy định quy mô dân số: từ 8.000 người trở lên. 
Đánh giá: Đạt. 
2. Về tiêu chuẩn diện tích tự nhiên 
Xã Hợp Châu có diện tích tự nhiên là 9,996 km2. 
Quy định diện tích tự nhiên là từ 14 km2 trở lên. 
Tiêu chuẩn về diện tích đạt 71,41% > 50%; Tuy nhiên theo quy định tại 

điểm c khoản 2 điều 31 của Nghị quyết 1211/2016/UBNVQH13 ngày 25/5/2016  
thì việc thành lập đơn vị hành chính đô thị trên cơ sở một đơn vị hành chính 
cùng cấp mà không làm tăng đon vị hành chính thì không áp dụng tiêu chuẩn về 
diện tích tự nhiên. Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm b khoản 2 văn bản 
262/UBNVQH 14-PL “Nếu đơn vị hành chính nào đạt từ 50% trở lên tiêu chuẩn 
về diện tích tự nhiên và đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn khác theo quy định 
của pháp luật thì vẫn tiến hành các quy trình thủ tục để trình Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội xem xét, quyết định, nhưng phải kèm theo phương án, kế hoạch, lộ 
trình sắp xếp các đơn vị hành chính theo yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ/TW 
ngày 25/10/2017, của Ban chấp hành Trung ương khóa XII”. 

Đánh giá: Đạt  
3. Đã được công nhận Đô thị loại IV hoặc loại V 
Xã Hợp Châu đã được công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 

2869/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. 

Com
pa

ny
 C

on
fid

en
tia

l

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    28 

Đánh giá: Đạt. 
4. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
(Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 

1211/2016/NQ/UBTVQH13) 
a) Cân đối được thu chi ngân sách: 
Thu ngân sách trên địa bàn xã Hợp Châu  năm 2018 là: 16,681 tỷđồng; chi 

ngân sáchlà: 14,657 tỷ đồng. 
Đánh giá: Đạt 
b) Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất đạt bình quân của huyện Tam 

Đảo (7,24%): Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất của xã Hợp Châu 
(2016,2017,2018) là  3,76%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 4,43%, năm 
2017 là 4,00% và năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,84%. 

Đánh giá: Đạt. 
c)Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt từ 65% trở lên: 
Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của xã Hợp Châu: K1 = E1/Et1 x 100 = 

73,40%. 
Trong đó: 
K1 là tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (%); 
E1 là số lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị; 
Et1 là số lao động làm việc ở các ngành kinh tế khu vực nội thị. 
Đánh giá: Đạt. 
Kết luận: Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 9 của Nghị 

quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, 
qua đánh giá chi tiết mức độ đạt các tiêu chuẩn, xã Hợp Châu đã đáp ứng đầy đủ 
các tiêu chuẩn của thị trấn theo quy định. 

II. CHI TIẾT MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CÁCTIÊU CHUẨN CỦA  XÃ 
ĐẠI ĐÌNH THEO QUY ĐỊNH 

Đối chiếu các tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 Nghị quyết số  
1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn 
vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính thì xãĐại Đình đáp ứng các quy 
định của một thị trấn như sau: 

1. Về tiêu chuẩn quy mô dân số 
Dân số toàn xã Đại Đình tính đến hết ngày 31/12/2018 là 11.520người. 
Quy định quy mô dân số: từ 8.000 người trở lên. 
Đánh giá: Đạt. 
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2. Về tiêu chuẩn diện tích tự nhiên 
Xã Đại Đình có diện tích tự nhiên là 34,56 km2. 
Quy định diện tích tự nhiên là từ 14 km2 trở lên. 
Đánh giá: Đạt. 
3. Đã được công nhận Đô thị loại IV hoặc loại V 
Xã Đại Đình đã được công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 

2870/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
Đánh giá: Đạt. 
4. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
(Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 

1211/2016/NQ/UBTVQH13). 
a) Cân đối được thu chi ngân sách: 
Thu ngân sách trên địa bàn xã Đại Đình năm 2018 là: 18,124 tỷđồng; chi 

ngân sáchlà: 17,791 tỷ đồng. 
Đánh giá: Đạt 
b)Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất đạt bình quân của huyện Tam 

Đảo (5,96%):Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất của xã Đại Đình 
(2016,2017,2018) là 4,19%.Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 4,71%, năm 
2017 là 4,55% và năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,32%. 

Đánh giá: Đạt. 
c)Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt từ 65% trở lên: 
Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của xã Đại Đình: K1 = E1/Et1 x 100 = 5.250 

người/7.664 người x 100 = 68,50%. 
Trong đó: 
K1 là tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (%); 
E1 là số lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị; 
Et1 là số lao động làm việc ở các ngành kinh tế khu vực nội thị. 
Đánh giá: Đạt. 
Kết luận: Đối chiếu với các tiêu chuẩntheo quy định tại Điều 9 của Nghị quyết 

số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, qua đánh 
giá chi tiết các tiêu chuẩn, xã Đại Đình đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của thị 
trấn mức độ đạt theo quy định. 
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Phần thứ ba 
PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP 02 THỊ TRẤN HỢP CHÂU, ĐẠI ĐÌNH 

THUỘC HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC 

I. HIỆN TRẠNGCÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÓ LIÊN QUAN 
1.Tỉnh Vĩnh Phúc 
Theo số liệu thống kê của tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến ngày 31/12/2018, tỉnh 

Vĩnh Phúc có diện tích tự nhiên 1.235,15 km2 (theo Quyết định số 3873/QĐ-
BTNMT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường), dân số  
1.079.500 (theo Niên giám thống kế của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017) có 09 đơn vị 
hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 07 huyện; 137 đơn vị 
hành chính cấp xã, gồm: 112 xã, 13 phường và 12 thị trấn. 

Địa giới hành chính: Đông giáp tỉnh Thái Nguyên, thành phố Hà Nội; Tây 
giáp tỉnh Phú Thọ; Nam giáp thành phố Hà Nội; Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang, 
Thái Nguyên. 

2. Huyện Tam Đảo 
Theo số liệu thống kê của huyện Tam đảo tính đến ngày 31/12/2018,huyện 

Tam Đảo có diện tích tự nhiên 234,698 km2 và 78.992 người, có 9 đơn vị hành 
chính trực thuộc, gồm: Hợp Châu, Hồ Sơn, Minh Quang, Tam Quan, Đại Đình, 
Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương, thị trấn Tam Đảo. 

Địa giới hành chính: Đông giáp huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, huyện 
Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên; Nam giáp huyện Tam Dương, huyện Bình Xuyên; 
Tây giáp huyện Lập Thạch, huyện Tam Dương; Bắc giáp huyện Đại Từ của 
tỉnh Thái Nguyên, huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang. 

3. Xã Hợp Châu 
Theo số liệu thống kê của huyện Tam đảo tính đến ngày 31/12/2018 xã 

Hợp Châucó diện tích tự nhiên 9,996km2, dân số 10.267 người. 
Địa giới hành chính: Đông giáp xã Minh Quang, huyện Tam Đảo và thị 

trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên; Tây giáp xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo và xã 
Kim Long, huyện Tam Dương; Nam giáp xã Kim Long, huyện Tam Dương và 
thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên; Bắc giáp xã Hồ Sơn và xã Minh Quang, 
huyện Tam Đảo. 

4. Xã Đại Đình 
Theo số liệu thống kê của huyện Tam đảo tính đến ngày 31/12/2018, xã 

Đại Đình có diện tích tự nhiên 34,560 km2và dân số 11.520 người. 
Địa giới hành chính: Đông giáp xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên và xã Tam Quan, huyện Tam Đảo; Tây giáp xã Thái Hòa, huyện Lập 
Thạch; Nam giáp xã Tam Quan, huyện Tam Đảo và xã Hoàng Hoa, huyện Tam 
Dương; Bắc giáp xã Đạo Trù và xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo.  
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II. PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP 02 THỊ TRẤN HỢP CHÂU, ĐẠI 
ĐÌNH THUỘC HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC 

1. Phương án thành lập thị trấn Hợp Châu thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

Thành lập thị trấn Hợp Châutrên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 
9,996 km2và dân số 10.267 người của xã Hợp Châu. 

Địa giới hành chính: Đông giáp xã Minh Quang, huyện Tam Đảo và thị 
trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên; Tây giáp xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo và xã 
Kim Long, huyện Tam Dương; Nam giáp xã Kim Long, huyện Tam Dương và 
thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên; Bắc giáp xã Hồ Sơn và xã Minh Quang, 
huyện Tam Đảo. 

2. Phương án thành lập thị trấn Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

Thành lập thị trấn Đại Đìnhtrên cơ sở nguyên trạngdiện tích tự nhiên 
34,560 km2và dân số 11.520 người của xã Đại Đình. 

Địa giới hành chính: Đông giáp xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên và xã Tam Quan, huyện Tam Đảo; Tây giáp xã Thái Hòa, huyện Lập 
thạch; Nam giáp xã Tam Quan, huyện Tam Đảo và xã Hoàng Hoa, huyện Tam 
Dương; Bắc giáp xã Đạo Trù và xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo.  

III. KẾT QUẢ SAU KHI THÀNH LẬP 02 THỊ TRẤN HỢP CHÂU, 
ĐẠI ĐÌNH THUỘC HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC 

1. Tỉnh Vĩnh Phúc 
Tỉnh Vĩnh Phúc không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị 

hành chính cấp huyện trực thuộc (09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 
thành phố, 01 thị xã và 07 huyện), có 137 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 110 
xã, 13 phường và 14 thị trấn), giảm 02 xã và tăng 02 thị trấn. 

2. Huyện Tam Đảo 
 Huyện Tam Đảo không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị 

hành chính trực thuộc, có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 03 thị 
trấn: Tam Đảo, Hợp Châu, Đại Đình và 6 xã (giảm 02 xã và tăng 02 thị trấn) 

3. Thị trấn Hợp Châu 
Thị trấn Hợp Châu có  9,996 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.267 người. 
Có 14 tổ dân phố: Hợp Thành, Tích Cực, Nga Hoàng, Sơn Long, Bảo 

Thắng, Yên Trung, Bảo Phác, Cửu Yên 1, Cửu Yên 2, Bảo Ninh, Chăm Chỉ, 
Đồi Cao, Ao Mây, Đồi Thông. 

Trụ sở làm việc của thị trấn Hợp Châu: Giữ nguyên trụ sở làm việc của 
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể của xã Hợp Châu hiện có. 

4. Thị trấn Đại Đình 
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Thị trấn Đại Đình có 34,560 km2 diện tích tự nhiênvà dân số 11.520 người;  
Có 15 tổ dân phố: Đại Điền, Đền Thõng, Đồn, Đồng Hội, Đồng Lính, Đông 

Lộ, Giáp Giang, Gò Xím, Hữu Tài, Lán Than, Lõng Sâu, Sơn Đình, Sơn Phong, 
Sơn Thanh, Suối Đùm. 

Trụ sở làm việc của thị trấn Đại Đình: Giữ nguyên trụ sở làm việc của Đảng 
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể của xã Đại Đình hiện có. 
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Phần thứ tư 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SAU KHI 

THÀNH LẬP 02 THỊ TRẤN HỢP CHÂU, ĐẠI ĐÌNH 
I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

1. Tác động về đời sống nhân dân 
a) Tích cực 
Sau khi 2 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình được thành lập sẽ thúc đẩy quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa, tạo điều kiện thu hút nguồn 
vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, công trình công cộng, 
trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa,...  người dân trong khu vực sẽ được 
cung cấp các dịch vụ đầy đủ hơn, với tiêu chuẩn cao hơn và đa dạng hơn, nhưng 
quan trọng hơn người dân được tạo một động lực mới để tiếp tục vươn lên, với 
định hướng phát triển mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân nhờ các 
hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công 
nghiệp; đời sống văn hóa tinh thần của người dân sẽ tiếp tục được nâng lên... Sự 
phát triển của thị trấn Hợp Châu, Đại Đình trong tương lai sẽ tạo bước chuyển 
biến tích cực tác động đến mọi mặt đời sống của nhân dân. 

Sau khi thành lập 2 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình, các cơ sở văn hóa, y tế, 
giáo dục sẽ được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng thị trấn văn minh, 
từ đó tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa tinh thần và phúc lợi xã hội của người 
dân sẽ tốt hơn, hướng đến văn minh, tiến bộ, ý thức người dân được nâng cao, 
tạo chuyển biến về lối sống, nếp sống nông thôn sang đô thị cho người dân. Bên 
cạnh đó với vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên và điều kiện hệ thống hạ tầng xã hội 
hiện hữu, cùng với sự phát triển sau khi thành lập, là điều kiện lý tưởng trong 
việc thu hút đầu tư, thu hút các nguồn lực để phát triển kinh tế, phát triển đời 
sống văn hóa tinh thần của nhân dân góp phầngiải quyết công ăn việc làm, nâng 
cao nâng suất lao động, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân. 

b) Hạn chế 
Khi thành lập thị trấn sẽ ảnh hưởng đếnviệc người dân phải thay đổi  một 

số giấy tờ liên quan như sổ hộ khẩu, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, 
chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

2. Tác động về văn hóa - xã hội 
a) Tích cực 
Sau khi 2 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình được thành lập tạo điều kiện tu tạo 

các công trình văn hóa tâm linh, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, danh lam thắng 
cảnh.Mặt kháccòn góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá 
trị tinh thần truyền thống đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của 
nhân dân thị trấn. 

Cùng với đó việc phát triển đô thị tạo điều kiện để đầu tư xây dựng các 
công trình công cộng như trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã hội, thể 

Com
pa

ny
 C

on
fid

en
tia

l

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    34 

dục thể thao phục vụ nhu cầu nhân dân. Góp phần tích cực cho phát triển giáo 
dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hộicho người dân tại địa phương; hình 
thành lối sống văn minh, hiện đại, nâng cao nền văn hóa – xã hội. 

b) Hạn chế 
Việc thành lập thị trấn sẽ tạo áp lực lên cho các lĩnh vực như: giáo dục, 

chăm sóc sức khỏe. Mặt trái của việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, là các tệ 
nạn xã hội theo đó du nhập, nhất là những đối tượng không có công việc ổn 
định, rễ bị xa ngã như ở bộ phận giới trẻ, thanh thiếu niên. Do đó cấp ủy, chính 
quyềnsẽ phải nỗ lực hơn trong công tác quản lý tạo sân chơi lành mạnh cho các 
em; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ dạy nghề cho các em. 

Thành lập thị trấn (đô thị) trên cơ sở xã (nông thôn) đặt ra yêu cầu phải đẩy 
mạnh đầu tư, hoàn thiện đồng bộ nhiều công trình về hạ tầng đô thị và hạ tầng 
xã hội, trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn vốn ngân 
sách hạn chế, thu hút đầu tư từ xã hội hóa và đầu tư từ doanh nghiệp chưa nhiều 
là áp lực lớn đối với thị trấn. 

3. Tác động về tổ chức quản lý nhà nước 
a) Tích cực 
Thị trấn Hợp Châu, Đại Đình sẽ có điều kiện để tập trung phát triển các 

khu chức năng đô thị như: Khu trung tâm đô thị, khu thương mại dịch vụ, khu 
cây xanh - thể dục thể thao, các khu du lịch, khu di tích, tôn giáo, hệ thống các 
công trình hạ tầng đô thị để thị trấn phát triển mạnh hơn về nhiều mặt, sớm trở 
thành một đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao 
chất lượng, điều kiện cuộc sống đô thị cho nhân dân trong khu vực.  

Việc chuyển đổi từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị sẽ giúp 
cho công tác quản lý nhà nước được tốt hơn, sẽ giải quyết được các bất cập phát 
sinh do quá trình đô thị hóa như: quản lý kinh tế; quản lý quy hoạch xây dựng, 
kiến trúc; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; phòng chống các tệ 
nạn xã hội; bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường. 

Đồng thời tạo điều kiện để đô thị được phát triển bền vững, tăng khả năng 
cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư xã hội hóa vào các lĩnh vực hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu 
ngân sách trên địa bàn. 

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị trên cơ sở nâng cấp xã thành thị 
trấn không làm phát sinh thêm đơn vị hành chính cấp xã mới, không sáp nhập, 
chia tách các điểm dân cư. Vì vậy, về Tổ chức bộ máy và biên chế của xã vẫn 
được giữ nguyên như cũ không bị thay đổi. 

b) Hạn chế 
Thị trấn Hợp Châu, Đại Đình được thành lập sẽ ảnh hưởng đến công tác 

quản lý quy hoạch theo hướng đô thị. Đồng thời, áp lực về các dịch vụ công sẽ 
gia tăng do người dân và các tổ chức sẽ có nhu cầu thay đổi sổ hộ khẩu, giấy tờ 
chứng minh nhân dân, giấy tờ đăng ký kinh doanh; 
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Thị trấn là khu vực tập trung dân đông hơn, sẽ phát sinh các tệ nạn xã hội 
nhiều hơn, từ đó đòi hỏi phải có đội ngũ Công an thị trấn bảo đảm chính quy 
hơn để kịp thời xử lý các hiện tượng phát sinh trên địa bàn để đảm bảo an ninh 
chính trị trong khu vực; 

Khi thành lập thị trấn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức và những người 
hoạt động không chuyên trách ở thị trấn, tổ dân phố cần phải được đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn bảo đảm phục vụ nhân dân 
ngày một tốt hơn; 

Quá trình chuyển đổi mô hình quản lý hành chính từ nông thôn sang đô thị 
ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý đội ngũ cán bộ, công chức do thiếu kinh nghiệm, 
năng lực,... Điều này tất yếu ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của cán bộ, công 
chức và hiệu quả làm việc của các cơ quan quản lý trong thời gian đầu. 

4. Tác động về kinh tế - xã hội 
a) Tích cực 

Việc thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở và động lực thúc đẩy tốc độ phát triển kinh 
tế  xã hội, phát huy được hết vai trò, lợi thế tiềm năng của huyện Tam Đảo, tập 
trung phát triển thương mại dịch vụ, du lịch. Chính quyền quản lý theo mô hình 
đô thị, đáp ứng nhu cầu quản lý về quản lý quy hoạch kiến trúc, cơ sở hạ tầng, 
an ninh chính trị, an toàn xã hội. Đồng thời tạo ra động lực, môi trường và điều 
kiện cho sự phát triển hơn nữa của kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương theo 
hướng du lịch là mũi nhọn; cùng theo đó là sự đáp ứng tốt hơn về cơ sở hạ tầng 
về giao thông, điện, thông tin liên lạc và các cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế cho 
người dân. 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa cũng tạo ra nhiều cơ 
hộicho các doanh nghiệp và người dân về việc làm, về quan điểm tư tưởng, 
lối sống, làm nâng cao thu nhập và mức sống của người dân trên địa bàn 
huyện; thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn phát triển sẽ góp phần tăng thu ngân sách của địa phương, tạo 
điều kiện thuận lợi để tăng đầu tư cho phát triển xã hội. 

Sau khi thị trấn được thành lậpsẽ tạo nguồn lực thu hút đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội được tốt hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư đồng bộ 
và hiện đại hơn, từ đó tạo ra nhiều việc làm từng bước nâng cao thu nhập cho 
người dân. 

Thị trấn Hợp Châu, Đại Đình  được thành lập cũng phù hợp với quy hoạch 
chung xây dựng huyện Tam Đảo đến năm 2020 (Quyết định số 763/QĐ-UBND 
ngày 29/03/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam Đảo đến năm 2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030); phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Vĩnh Phúc (Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 phê duyệt quy hoạch 
chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050);Tập trung phát triển dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
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và xây dựng tạo động lực trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện 
một cách bền vững;  Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, gìn giữ 
bản sắc văn hóa dân tộc, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; Phát triển kinh tế 
phải đi đôi với tăng cường ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh; Giúp 
cho kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững. 

Kinh tế - xã hội được tiếp tục thúc đẩy phát triển giúp nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn, nguồn thu ngân sách tăng tạo 
điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, công trình văn hóa, tâm linh,... giúp nâng cao và 
gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống, đáp ứng 
nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân của thị trấn.   

Đồng thời, việc trở thành công dân đô thị (thị trấn) đặt ra yêu cầu đòi hỏi 
người dân phải tự điều chỉnh nếp sống và sinh hoạt hiện nay theo hướng văn 
minh, tiến bộ hơn để xứng đáng và phù hợp với một đô thị hiện đại, văn minh, 
giàu bản sắc dân tộc, an ninh chính . 

b) Hạn chế 
Sau khi thị trấn Hợp Châu, Đại Đình được thành lập, sẽ thu hút thêm nhiều 

lực lượng lao động đến tìm kiếm cơ hội việc làm khiến cho sự gia tăng dân số, 
gia tăng các dịch vụ ngành nghề, đáp ứng các nhu cầu của người dân, từ đó dễ 
phát sinh các tệ nạn xã hội.    

Việc thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình đòi hỏi chính quyền các cấp 
phải đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện đồng bộ nhiều công trình về hạ tầng đô thị và 
hạ tầng xã hội, trong khi đó điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, phải 
cân đối ngân sách phù hợp với kế hoạch tài chính của huyện, của tỉnh do đó 
nguồn vốn ngân sách phục vụ cho đầu tư phát triển sẽ ít nhiều bị hạn chế là áp 
lực lớn đối với thị trấn, huyện.  

Sau khi thành lập 2 thị trấn, kinh tế - xã hội sẽ càng phát triển, cũng sẽ làm 
gia tăng sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị 
trấn nói riêng và của huyện nói chung. 

5. Tác động về môi trường 
a) Tích cực 
Đô thị hóa kéo theo các tác động nhiều mặt về môi trường sống và làm việc 

chung của người dân 2 xã Hợp Châu, Đại Đình. Việc thành lập chính quyền đô 
thị sẽ tạo nên bộ máy quản lý hành chính tương xứng với sự phát triển của địa 
phương, đáp ứng tốt hơn việc quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
trong địa bàn.Việc thực hiện phân công trách nhiệm giữa huyện và các xã (thị 
trấn) trong quản lý chất thải đô thị gồm chất thải lỏng, chất thải rắn, chất thải 
khí; Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các tổ chức dịch vụ môi 
trường; Tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết về việc bảo vệ môi trường; 
xây dựng qui chế văn hóa, hương ước nhằm huy động sự tham gia của cộng 
đồng trong việc bảo vệ môi trường; Đồng thời ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển 
các tổ chức dịch vụ môi trường đô thị.  
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Việc nâng cao, cải thiện đời sống, vấn đề vệ sinh môi trường được quan 
tâm hơn và thực hiện tốt hơn do ý thức của người dân được nâng cao thông qua 
công tác tuyên truyền, đầu tư thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, cảnh 
quan xung quanh môi trường sống của người dân. 

Thị trấn sẽ triển khai tốt hơnviệc quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng giao thông, triển khai hệ thống cấp thoát 
nước đồng bộ, làm cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. 

b) Hạn chế 
Thị trấn Hợp Châu, Đại Đìnhđược thành lập, sẽ làmkinh tế xã hội phát triển 

hơn, kéo theo đó là sự gia tăng về dân số; có thêm nhiều doanh nghiệp đóng trên 
địa bàn, gia tăng chất thải, rác thải công nghiệp, sinh hoạt gây ra những tác động 
xấu đến môi trường tự nhiên. Vì vậy thị trấn cần phải tổ chức tốt hơn việc thu 
gom xử lý rác thải, chất thải và tăng cường các biện pháp quản lý.  

Sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng 
đất;phần đất để xây dựng các công trình nhà ở, giao thông, cơ sở hạ tầng và 
công trình khác sẽ tiếp tục tăng lên càng làm gia tăng áp lực đối với công tác vệ 
sinh môi trường. 

Cùng với sự phát triển kinh tế, thị trấn sẽ tập trung đông dân cư, lực lượng 
lao động, nhiều cơ sở sản xuất được hình thành sẽ gây ra những tác động xấu 
đến môi trường. Các chất thải từ sinh hoạt, hoạt động sản xuất và xả thải của các 
phương tiện giao thông, máy móc thiết bị xây dựng, tăng lượng chất đốt, khí 
thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải khí; sản xuất kinh doanh, dịch vụ, việc 
vận chuyển nguyên vật liệu bị rơi vãi làm tăng các chất gây ô nhiễm môi trường 
và không khí,… Vì vậy, có thể khẳng định quá trình đô thị hóa sẽ có tác động ít 
nhiều ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

6. Tác động về quốc phòng, an ninh 
a) Tích cực 
Thị trấn Hợp Châu, Đại Đìnhđược thành lập sẽ kết hợp hài hòa giữa yêu 

cầu phát triển nhanh nền kinh tế với đảm bảo Quốc phòng an ninh, đây cũng là 
địa bàn chiến lược quan trọng của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thị trấn 
Hợp Châu, Đại Đình sau khi được thành lập và đi vào hoạt động sẽ thuận tiện 
cho quy hoạch thu hút và bố trí dân cư trên địa bàn, ngăn chặn có hiệu quả âm 
mưu của các thế lực thù địch đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội 
luôn được giữ vững. 

Việc thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đìnhsẽ cơ cấu lại bộ máy công an 
từ đó tình hình an ninh trật tự sẽ có chuyển biến tích cực hơn; đồng thời việc 
thu hút đầu tư, trí thức vào thị trấn Hợp Châu, Đại Đìnhgiúp phát triển kinh tế, 
tạo cơ hội việc làm cho người dân, giúp nâng cao trình độ nhận thức của 
người dân, từ đó củng cố lòng tin của người dân với chính quyền địa phương, 
ủng hộ chính quyền, không nghe theo sự lôi kéo của các thế lực thù địch, 
phần tử phản động. 
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Công tác an ninh quốc phòng được quan tâm hơn, công an huyện tăng 
cường công an chính quy đã qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ tốt 
trong công tác quản lý an ninh trật tự ở địa phương; chủ động đấu tranh ngăn 
chặn và xử lý kịp thời những vụ việc, không để phạm pháp hình sự, tội phạm 
manh động xảy ra trên địa bàn. 

b) Hạn chế 
Xã Hợp Châu, Đại Đìnhlên thị trấn sẽ thu hút đầu tư, lao động đến địa bàn 

dẫn đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn sẽ có những diễn biến phức tạp liên 
quan đến an ninh trật tự cũng như xảy ra các tệ nạn xã hội tại địa phương. 

Việc thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình phần nào tác động đến công tác 
an ninh trật tự trên địa bàn,do sự gia tăng của nền kinh tế các vấn đề xã hội cũng 
sẽ nảy sinh, khu vực giáp ranh với các xã khác có thể là nơi hoạt động của các 
nhóm tội phạm mới do đó công tác phòng chống tội phạm phải được tăng 
cường, triệt để hơn. 

Thành lập thị trấn thì cần thiết phải bố trí lực lượng công an chính quy, 
đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và trang thiết bị phục vụ công tác nên cần có 
nguồn lực ban đầu để ổn định tổ chức và hoạt động. 

Khi thành lập thị trấn sẽ là khu vực tập trung đông dân cư, mật độ dân số 
cao, là nơi hội tụ trao đổi thông tin nếu quản lý không tốt sẽ dẫn đến phát sinh 
các tệ nạn xã hội, tác động đến việc bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn. 

Đô thị hóa đặt ra các vấn đề phức tạp hơn tại địa phương, tình hình trật tự 
an ninh cũng sẽ phức tạp đặt ra nhiều nhiệm vụ khó khăn cần giải quyết của lực 
lượng an ninh quốc phòng, chính quyền địa phương. 

7. Về hạ tầng đô thị 
a) Mặt tích cực: 

Thị trấn Hợp Châu, Đại Đình sẽ là trung tâm kinh tế xã hội, dịch vụ 
thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện, từ đó có tác động đến 
việc thu hút dân cư, lao động, nguồn vốn, đáp ứng tốt hơn việc phát triển cơ sở 
hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng xã hội, theo hướng phát triển đô thị. Có điều 
kiện tốt hơn về quỹ đất, cũng như nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
tạo nhiều thuận lợi cho sự phát triển của 02 thị trấn, của huyện Tam Đảo tạo điều 
kiện thúc đẩy kinh tế xã hội, văn hóa, y tế giáo dục, thể dục thể thao của huyện.  

b) Mặt tồn tại, hạn chế: 
Xã Hợp Châu, Đại Đình là 02 xã có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất của 

huyện Tam Đảo. Quá trình đô thị hóa làm ra tăng dân số cơ học sẽ gây áp lực lên 
cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng xã hội, gây áp lực cho chính quyền địa 
phương về công tác quản lý, công tác đầu tư hạ tầng giao thông, đường điện, 
viễn thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường và hạ tầng xã hội, trường học, 
trạm y tế cho phù hợp với trình đô thị, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. 
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II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 02 THỊ TRẤN HỢP CHÂU, ĐẠI ĐÌNH 
1. Định hướng chung 
- Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 phê duyệt quy 

hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050; 

Theo quy hoạch chung xây dựng Đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 thì xã Hợp Châu, Đại Đình nằm trong định 
hướng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phát triển kinh tế xã hội khu 
vực này theo tiêu chuẩn đô thị. 

Phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng chiến lược của huyện 
Tam Đảo và phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh 
Phúc. Với lợi thế xã Hợp Châu hiện đang là trung tâm chính trị của huyện Tam 
Đảo là đầu mối quan trọng, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế chính trị, 
văn hóa xã hội, giáo dục, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng của huyện và các 
địa phương lân cận, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. 

Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên và cân 
bằng sinh thái, hiệu quả và bền vững, gắn chặt với xây dựng và tăng cường thế trận 
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Phát triển kinh tế đi liền với xây dựng và 
củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, trước hết là ở cơ sở. Chú trọng tới công 
bằng xã hội, giảm bớt sự chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư. 

Phát triển kinh tế để tạo nguồn lực cho đầu tư bảo vệ môi trường và quy 
hoạch phát triển kinh tế cũng gắn với quy hoạch bảo vệ môi trường. Xác định 
các định hướng phát triển các ngành trên quan điểm khai thác tối đa và hợp lý 
tiềm năng, gắn liền với các giải pháp bảo vệ môi trường. Quan điểm này phải 
được xuyên suốt trong việc xác định các định hướng ngành, trong xây dựng các 
dự án cũng như thiết kế, xây dựng bất kỳ một công trình nào ở địa phương. 

Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững đồng thời kết hợp chặt chẽ 
phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng, trật tự xã hội và gắn với công tác bảo 
vệ môi trường sinh thái, cải thiện đời sống nhân dân. 

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát huy yếu tố con người, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, tăng trưởng theo hướng kết hợp chiều rộng với chiều sâu 
tạo nền tảng vững chắc để phát triển sâu nền kinh tế tri thức giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc. 

2. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của huyện Tam Đảo 
a) Về kinh tế: 
- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân từ 10-

12%/năm (giai đoạn 2018 - 2020); tăng bình quân từ 12-15%/năm (giai đoạn 
2021 - 2025). 
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- Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại (giá so sánh 2010): tăng từ 
24-25%/năm (giai đoạn 2018 - 2020); tăng bình quân ít nhất từ 24% trở lên (giai 
đoạn 2021 - 2025).  

- Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư nghiệp tăng ít nhất từ 7%/năm trở lên 
(giai đoạn 2018 - 2020); tăng bình quân từ 1,50-2%/năm (giai đoạn 2021 - 2025). 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện đạt hoặc vượt dự 
toán hàng năm được giao (giai đoạn 2018 - 2020). 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, trong đó đào tạo nghề đạt 70% 
vào năm 2025. 

b) Về xã hội: 
- Xã hội: Đến năm 2020, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1%; tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 75%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 62%; tỷ lệ hộ 
nghèo giảm còn dưới 1% theo chuẩn mới; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 
chuẩn Quốc gia đạt 80%. 

- Giáo dục: Đến năm 2020 huy động trên 50% trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ; 
giữ vững kết quả công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phấn đấu có 50% trường mầm non, 100% 
trường tiểu học, Trung học cơ sở đạt các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia vào 
năm 2020. 

- Y tế: Đếnnăm 2020 có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế có 
bác sỹ phục vụ thường xuyên; bình quân có 16 giường bệnh/vạn dân và 4-5 bác 
sỹ/vạn dân. 

- Văn hóa: Đến năm 2020 trên 90% hộ gia đình được công nhận danh hiệu 
gia đình văn hóa, trên 90% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa và 100% cơ 
quan đơn vị được công nhận có đời sống văn hóa tốt. 

c) Về môi trường: 
- Thu gom và xử lý 100% các loại chất thải sinh hoạt và chất thải công 

nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại, chất thải y tế; có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. 

- Tập trung xử lý 100% nước thải đô thị trước khi tiêu thoát nước. 
3. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa xã Hợp Châu, Đại Đình 
a) Phát triển kinh tế 
Cơ cấu kinh tế Hợp Châu, Đại Đìnhsẽ tiếp tục chuyển dịch sau khi được 

thành lập thị trấn, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại 
dịch vụ sẽ gia tăng, tỷ trọng ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục giảm.Cần tiếp tục tập 
trung nguồn lực ưu tiên cho đầu tư phát triển mạng lưới dịch vụ - thương mại, 
tiểu thủ công nghiệp tại địa phương. Phát huy lợi thế vị trí vai trò cầu nối giao 
thông cửa ngõ của huyện để tận dụng tối đa cơ hội cho phát triển thương mại và 
dịch vụ. 
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Khuyến khích phát triển kinh tế thông qua các chính sách: đất đai, đầu tư, tín 
dụng, thuế, lao động và đào tạo, quan tâm đến vấn đề cải cách các thủ tục hành 
chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
để thu hút đầu tư và phát triển. Đầu tư, kêu gọi đầu tư tăng tỷ lệ lấp đầy các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp đã và đang triển khai trên địa bàn thị trấn và 
huyện. Áp dụng các chính sách thu hút và tạo mọi điều kiện cho các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp tại các khu 
công nghiệp. 

Phát triển công nghiệp trên địa bàn thị trấn theo định hướng tăng trưởng 
xanh và bền vững. Mở rộng quy mô sản xuất đi đôi với chuyển đổi cơ cấu sản 
phẩm theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ. Ưu tiên phát 
triển các ngành, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, hiện đại trong nhiều lĩnh 
vực. Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, mở 
rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.  

Đào tạo nguồn nhân lực, với lao động chưa có nghề thì đào tạo theo hình 
thức truyền nghề, kèm cặp tại nơi sản xuất. Đối với lao động đã có nghề thì bồi 
dưỡng, bổ sung kiến thức theo hình thức tập huấn ngắn hạn tại các trung tâm dạy 
nghề của địa phương. Khuyến khích hình thành các cơ sở đào tạo nghề tại nơi 
sản xuất, đào tạo dạy nghề cho người lao động ở nông thôn, bồi dưỡng để trở 
thành thợ giỏi, nghệ nhân. 

Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển, trong đó ưu tiên đầu tư kết 
cấu hạ tầng giao thông kết nối, xây dựng hệ thống dịch vụ, chợ đầu mối, các 
trung tâm thương mại. 

Thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính bằng việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, nâng cao trách nhiệm, chức 
trách công vụ, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, hiệu quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại địa phương. 

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước và phối hợp của hệ thống chính trị. 
Tuyên truyền đổi mới nhận thức về xu hướng phát triển kinh tế để đội ngũ làm 
công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nâng cao vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế 
hoạch định hướng phát triển;các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp xây dựng 
các kế hoạch và biện pháp cụ thể để đẩy mạnh việc vận động, xúc tiến đầu tư, 
huy động vốn nhằm phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của 
các cấp, ngành, các tổ chức, các nhà hảo tâm để tôn tạo, tu sửa, xây dựng, bảo 
tồn các di tích, các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn. 

Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân giai đoạn 2018 - 
2025 tăng trên 25%. Trong đó tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ trên 
10,30%; tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, xây dựng trên 12,20%; tốc 
độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp trên 2,50%. 
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Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm 
tăng 11%. 

Hàng năm tạo việc làm tăng thêm cho 150 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào 
tạo đến năm 2025 đạt 75%. 

b) Phát triển xã hội 
Quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TU) về xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước. 

Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hoá gắn kết đồng bộ với phát triển kinh 
tế - xã hội. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nếp sống văn hoá, văn 
minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân. Quy hoạch, đầu tư, tôn tạo, tu bổ một 
số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá truyền 
thống của nhân dân và phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn. 

Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; đẩy mạnh phong 
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nếp sống 
văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của gia đình, cộng 
đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành 
nhân tố thúc đẩy con người phát triển toàn diện. 

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn 
hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích và tạo điều kiện cho các 
thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển văn hoá, giáo dục, thể thao. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền 
thông, phát thanh phù hợp với xu thế phát triển mới, đáp ứng yêu cầu tuyên 
truyền, giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

c) Về bảo vệ môi trường 
Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống 

thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến thông tin, pháp luật, hướng dẫn kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường đến người dân nắm bắt, thực hiện; bố trí kinh phí ngân 
sách để đầu tư các công trình công ích bảo vệ môi trường và duy trì thường xuyên 
các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Sử dụng, khai thác nguồn nước hợp lý, đảm bảo các quy định về môi 
trường trong khu vực bảo vệ nguồn nước, nghiêm cấm xả thải trực tiếp ra nguồn 
nước. Duy trì và bảo vệ diện tích mặt nước tạo vùng lưu trữ nước, tăng cường tỷ 
lệ và mật độ cây xanh; khuyến khích sử dụng các công nghệ thân thiện với môi 
trường trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt, khuyến khích sử 
dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông sử dụng năng lượng 
sạch;kiểm soát việc sử dụng hóa chất trong sản xuất công nghiệp. 
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Đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, như: xây dựng hệ 
thống tiêu thoát nước chung, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các khu vực 
trung tâm, tập trung dân cư của thị trấn; hỗ trợ các công trình xử lý nước thải phân 
tán quy mô hộ gia đình; mở rộng phạm vi thu gom rác thải để tổ chức thu gom, xử 
lý rác thảisinh hoạt của các hộ dân, vận chuyển và xử lý hợp vệ sinh tại khu xử lý 
rác của huyện; tổ chức thu gom rác thải là vỏ bao bì chứa hóa chất bảo vệ thực vật 
trên các cánh đồng, vận chuyển đến các cơ sở xử lý chất thải nguy hại để đốt theo 
quy định. 

Tăng cường theo dõi, kiểm soát, kiểm tra xử lý vi phạm đối với việc gây ô 
nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là vấn 
đề vệ sinh môi trường đối với các hộ chăn nuôi đảm bảo chất thải được xử lý, 
ngăn ngừa tình trạng xả thải gây ô nhiễm; từng bước di dời các cơ sở có nguy cơ 
gây ô nhiễm cao nằm xen kẽ trong khu dân cư tập trung vào các khu vực được 
quy hoạch.  

d) Về quốc phòng - an ninh 
Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, huấn luyện dân quân tự vệ, giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hàng năm giảm tai nạn giao 
thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. 

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, thực 
hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ Quốc 
phòng, an ninh trong tình hình mới. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội; chủ động đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá 
của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.  

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định nhưng còn tiềm ẩn diễn 
biến phức tạp, tỷ lệ phạm pháp hình sự chiếm khoảng 20 - 25% số vụ phạm 
pháp hình sự của huyện vì vậy cần phải nâng công an xã thành công an thị trấn 
để bố trí đủ lực lượng công an chính quy giúp đảm bảo an ninh trật tự. 

Tăng cường sức mạnh Quốc phòng, an ninh; xây dựng “thế trận lòng 
dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh 
với kinh tế trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, có sức chiến đấu cao 
đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Thực 
hiện tốt công tác tuyển quân và chính sách hậu phương quân đội. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, nâng tỷ lệ 
điều tra, phá án tội phạm cao hơn nhiệm kỳ trước, có các giải pháp đồng bộ, 
hiệu quả để kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông. 
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SAU KHI THÀNH LẬP 02 THỊ TRẤN 
HỢP CHÂU, ĐẠI ĐÌNH THUỘC HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC 

1. Về lãnh đạo, chỉ đạo 
Tập trung nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, 

sự phối kết hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cho nhiệm vụ 
xây dựng và phát triển thị trấn; phát động phong trào thi đua yêu nước trong các 
tầng lớp cán bộ, công chức và nhân dân, nhằm phấn đấu đẩy nhanh quá trình xây 
dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể vững mạnh, hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Củng cố và tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của Chính quyền các 
cấp, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý đô thị theo quy hoạch, coi đây là 
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp uỷ Đảng và chính quyền 
địa phương. 

Hội đồng các cấp lãnh đạo rà soát, cập nhật và thống kê danh sách những 
người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn, có độ tuổi trưởng thành 
từ 15 tuổi trở lên hoặc tốt nghiệp Trung học cơ sở có nhu cầu đào tạo nghề, gửi 
danh sách về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được đào tạo. 

2. Giải pháp về kinh phí ngân sách và thu hút vốn đầu tư 
a. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn đến năm 2020 khoảng 938,843 tỷ 

đồng để triển khai các dự án trên địa bàn cụ thể như sau: 
Các dự án đang triển khai trên địa bàn 02 xã Hợp Châu và Đại Đình, 

huyện Tam Đảo 
Đơn vị: Triệu đồng 

TT Dự án Địa điểm 
xây dựng 

Quyết định 
phê duyệt  

Tổng 
mức 
đầu tư 

Diện 
tích 
(ha) 

1 
Trường Tiểu học Hợp Châu 
2 (Giai đoạn 2) xã Hợp Châu, 
huyện Tam Đảo 

Hợp Châu 
232/QĐ-

UBND ngày 
30/3/2016 

8.175 1,51 

2 

Đường nội thị huyện Tam 
Đảo đoạn tuyến từ QL2B 
mới mặt cắt 42m đến đường 
quy hoạch mặt cắt 17,5m 

Hợp Châu 
42/QĐ-CT 

ngày 
09/1/2014 

44.916 30,68 

3 
Đường nối từ điểm giao Hợp 
Châu - Đồng Tĩnh với đường 
ĐT 302 đi Tây Thiên  

Hợp Châu 
159/QĐ-

UBND ngày 
08/3/2013 

32.872 4,10 

4 Trường THCS Hợp Châu 
(giai đoạn II)  Hợp Châu 

977/QĐ-
UBND ngày 
30/10/2017 

6.975 1,83 

5 

Trường Tiểu học Hợp Châu, 
huyện Tam Đảo (Giai đoạn 
III); Hạng mục: Sân vườn, 
tường rào  

Hợp Châu 
970/QĐ-

UBND ngày 
30/10/2017  

2.757 1,51 
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6 
Cải tạo, nâng cấp QL2B cũ, 
đoạn từ Km8-Km11 qua 
trung tâm huyện lỵ Tam Đảo  

Hợp Châu 
1974/QĐ-

UBND ngày 
13/6/2016 

66.526 4,80 

7 
Đường nối từ đường Quang 
Hà - Xạ Hương với QL2B cũ 
đi Tam Đảo 

Hợp Châu 
1047/QĐ-

UBND ngày 
16/11/2017 

84.429 5,64 

8 
Trường Tiểu học Hợp Châu 
2 (giai đoạn 1), xã Hợp 
Châu, huyện Tam Đảo 

Hợp Châu 
1030/QĐ-

UBND ngày 
30/10/2013 

15.226 1,51 

9 
Đường nội thị huyện Tam 
Đảo đoạn nối QL2B mới nối 
đường vanh đai phía đông  

Hợp Châu 
974/QĐ-

UBND ngày 
30/10/2017 

5.245 0,30 

10 

Trung học cơ sở Hợp Châu 
huyện Tam Đảo (Giai đoạn 
I), hạng mục: San nền và xây 
dựng mới nhà lớp học 3 tầng 
15 phòng  

Hợp Châu 
234/QĐ-

UBND ngày 
30/3/2016 

14.962 1,83 

11 

Đường Vành đai phía tây, 
nối từ đường Hợp Châu - 
Đồng Tĩnh với ĐT302 đi Tây 
Thiên huyện Tam Đảo GĐ1 

Hợp Châu 
1591/QĐ-

UBND ngày 
29/10/2011 

59.772 4,10 

12 
Khu TĐC GPMB QL2B 
đoạn Km13 - khu du lịch 
Tam Đảo 

        

13 Khu công viên cây xanh 
trung tâm huyện Tam Đảo  Hợp Châu 

2570/QĐ-
UBND ngày 
29/10/2018 

99.999 9,00 

14 
Đường vành đai phía Đông 
huyện lỵ Tam Đảo (Đoạn nối 
từ ĐT 310 - QL2B) 

Hợp Châu 
3063/QĐ-

UBND ngày 
31/10/2017 

99.605 23,50 

15 

Khu đất dịch vụ, giãn dân và 
đấu giá QSD đất tại xã Hợp 
Châu, huyện Tam Đảo (giai 
đoạn 2); Hạng mục: Mặt 
đường, hệ thống thoát nước, 
lát hè, cây xanh, điện 

Hợp Châu 
1008/QĐ-

UBND ngày 
31/10/2018 

12.168 0,42 

16 
Cải tạo nâng cấp đường từ 
ĐT 302 đi đền tụ nghĩa (đền 
gò) khu danh thắng tây Thiên 

Đại Đình 
2642/QĐ-

UBND ngày 
02/10/2017  

22.429 1,00 

17 

Xây dựng mới tuyến đường 
từ ĐT.302 vào Đền Mẫu Hóa 
và kết hợp cải tạo, nâng cấp 
đường Đại Đình – Cầu Trang 

Đại Đình 
3587/QĐ-

UBND ngày 
31/10/2016 

26.636 4,10 

18 
Kè Suối Thõng khu vực Tây 
Thiên, khu danh thắng Tây 
Thiên, huyện Tam Đảo 

Đại Đình 
3017/QĐ-

UBND ngày 
30/10/2017 

20.400 1,30 

19 Trụ sở Ban quản lý khu danh 
thắng Tây Thiên (Giai đoạn Đại Đình 757/QĐ-

UBND ngày 11.001 0,74 
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2), huyện Tam Đảo 08/9/2016  

20 
Hoàn thiện hệ thống đường 
giao thông trục chính nội thị 
huyện Tam Đảo 

Hợp Châu   50.100 8,93 

21 
Khu đất dịch vụ TĐC, bãi đỗ 
xe phục vụ GPMB 
TTVHLHTT 

Đại Đình   79.000 9,30 

22 

Hạ Tầng khu TĐC cho nhân 
dân xã Đại Đình khu 
TTVHLHTT, hạng mục điện 
nước cây xanh 

Đại Đình 
1000/QĐ-

UBND ngày 
30/10/2017 

6.757 9,30 

23 

Đường từ Thiền viện trúc 
lâm Tây Thiên ra ĐT.302, 
Khu danh thắng Tây Thiên, 
đoạn từ bến xe P3 ra ĐT.302 

Đại Đình 
1000/QĐ-

UBND ngày 
30/10/2018 

58.893 12,40 

24 Trường THCS Đại Đình, xã 
Đại Đình huyện Tam Đảo     80.000 2,11 

25 
Đường Đại Đình - Cầu 
Chang thuộc hệ thống giao 
thông huyện Tam Đảo 

    30.000 7,00 

  Tổng     938.843 146,91 

b. Nguồn vốn và giải pháp huye đồng nguồn vốn 
Nguôn vốn được huy động từ các nguồn vốn như: vốn đầu tư từ ngân sách 

nhà nước, vốn đầu tư từ doanh nghiệp dân doanh và nhân dân, vốn tín dụng đầu 
tư, vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

Để đảm bảo nguồn vốn trên, cần tăng cường công tác cải cách Hành chính, 
nhất là thủ tục Hành chính, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, tăng cường 
hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân đầu tư phát triển; quan tâm thu hút 
các dự án đầu tư đúng quy hoạch, đúng định hướng ưu tiên phát triển, gắn phát 
triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm quốc phòng, an 
ninh; tập trung thực hiện có hiệu quả các đột phá phát triển gắn với thực hiện 
hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tăng 
cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư từ 
ngân sách Nhà nước. 

3. Giải pháp về cải cách hành chính 
- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành 

chính, tổ chức rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, thay thế 
những thủ tục hành chính không còn phù hợp; thực hiện tốt việc giải quyết thủ 
tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại huyện, thị 
trấn và các xã. 
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 - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 02/05/2005 của Bộ Chính 
trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 92-KL/TU ngày 
13/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 
02/05/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020. 

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ 
quan, đơn vị, thị trấn, xã thực hiện việc chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật 
hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các 
cơ quan thông qua sử dụng đồng bộ các phần mềm dùng chung gắn liền với hoàn 
thiện quy trình giải quyết công việc theo chuẩn mực quản lý chất lượng ISO. 

Từng bước cải cách chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, 
hiệu quả. 

IV. VỀ SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC 
CẤP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 
KHÓA XII 

1. Sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, công chức 
Sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi 

thành lập 2 thị trấn. 
Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân 2 xã Hợp Châu, Đại Đình thành đại 

biểu Hội đồng nhân dân 02 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình và hoạt động cho đến 
hết nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đồng thời, huyện sẽ mở lớp bồi dưỡng kiến thức về chức năng, nhiệm vụ của 
Hội đồng nhân dân thị trấn, các chuyên đề về đô thị, xây dựng để phát huy tốt hơn 
nữa vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

- Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của 2thị trấn mới thành lập 
thuộc huyện Tam Đảo cơ bản giữ nguyên bộ máy và cán bộ, công chức của 02 
xã hiện tại; Huyệntiến hành rà soát, đánh giá, phân loại để tiếp tục bố trí, sử 
dụng những cán bộ, công chức đủ năng lực chuyên môn; tiến hành đào tạo lại 
những người chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, những người còn thiếu các tiêu 
chuẩn theo quy định; Kiện toàn sắp xếp, bố trí lại một số chức danh trong 02 thị 
trấn được thành lập cho phù hợp với chức năng đơn vị hành chính đô thị, phù 
hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và phẩm chất của cán bộ, 
công chức, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lập kế hoạch tổ 
chức bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ, công chức 2 thị trấn mới thành lập về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền phường – chính quyền đô thị; 
riêng các Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và công chức Địa chính – xây dựng của 2 
thị trấn sẽ bồi dưỡng thêm các nội dung chuyên sâu vể quản lý, thực hiện quy 
hoạch đô thị, quản lý dân cư. Đồng thời, thực hiện việc tinh giản biên chế 10% 
từ nay đến năm 2021; theo chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
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“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

 - Đội ngũ Công an chính quy của2 thị trấn sẽ được điều động trên cơ sở 
biên chế hiện có của Công an huyện Tam Đảo, không làm tăng biên chế, không 
làm ảnh hưởng đến cơ cấu chung của Công an tỉnh, đồng thời đáp ứng tốt yêu 
cầu theo chức năng nhiệm vụ được giao. Huyện sẽ có phương án bố trí, sắp xếp 
công việc hoặc giải quyết chính sách cho các Trưởng Công an, Phó Trưởng 
Công an, Công an viên diện dôi dư. 

2. Rà soát các đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn về diện tích và 
dân số theo quy định 

Đề án thành lập 02 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc bám sát các nội dung của Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của 
Bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết 
653/2019/UBTVQH14 ngày 12/03/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xãtrong giai đoạn 2019-2021. 

a) Đối với huyện Tam Đảo 
Huyện Tam Đảo có diện tích 234,698km2 đạt 27,61%; dân số 88.265 người 

đạt 110,32% so với quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13. 

b) Đối với các xã thuộc huyện Tam Đảo: 
Kết quả rà soát tiêu chuẩn về diện tích, dân số của các xã, thị trấn sau khi 

thành lập 02 thị trấn Hợp Châu và Đại Đình (số liệu tính đến ngày 31/12/2018) 
huyện Tam Đảo có 02/09 cấp xã đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số; 03/09 cấp 
xã đạt trên 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; có 
03/09  đạt dưới 50% tiêu chuẩn về diện tích nhưng đạt trên 100% tiêu chuẩn về 
quy mô dân số; 01/09 cấp xã đạt dưới 50% của cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự 
nhiên và quy mô  dân số theo quy định tại Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13 cụ thể như sau: 

TT Tên ĐVHC 

Diện 
tích 

Tỷ lệ % DT 
đạt được so 

với quy 
định 

Dân số Tỷ lệ % DS 
đạt được so 

với quy 
định 

Ghi 
chú 

(km2) (người) 

1 Xã Minh Quang 48,921 97,84 12.980 259,60  

2 Xã Hồ Sơn 18,041     36,08     7.722  154,44   

3 Xã Tam Quan 27,931     55,86   14.785  295,70   

4 Xã Đạo Trù  74,454   148,91   15.578  311,56   

5 Xã Bồ Lý 9,426   18,85  7.108  142,16   
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6 Xã Yên Dương    9,268   18,54     6.849  136,98   

7 TT Tam Đảo 2,101     15,01     1.447  18,09   

8 TT Hợp Châu 9,996  71,40  10.267  128,34  

9 TT Đại Đình 34,560  246,86  11.520  114,00  

 
Tổng 234,698  88.256   

c) Ủy ban nhân dân huyệnTam Đảo thực hiện việc sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp huyện cấp xã như sau: 

- Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 
Theo quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/6/2016 thì 

thị trấn Tam Đảo thuộc diện phải sáp nhập do cả 02 tiêu chuẩn diện tích tự 
nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50%. 

Theo quy định Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 
12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. UBND huyện đề nghị không sáp 
nhập thị trấn với lý do sau: 

Thị trấn Tam Đảo có yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên nằm 
biệt lập trên núi, biệt lập với các đơn vị hành chính khác của huyện Tam Đảo. 
Là địa phương có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và gắn liền với lịch 
sử cách mạng qua các thời kỳ; là khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng, hàng năm tiếp 
đón hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến lưu trú nghỉ dưỡng, có điều 
kiện phát triển kinh tế về du lịch, dịch vụ và được khái quát như sau: 

+ Lịch sử hình thành và phát triển 
Trước năm 1967, thị trấn Tam Đảo là xã Tam Đảo thuộc huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc; năm 1967 Chính phủ cho thành lập thị trấn Tam Đảo trực thuộc 
tỉnh Vĩnh Phú, đến năm 1977 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, thị trấn thuộc thị xã 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú. Năm 2004 huyện Tam Đảo thành lập theo Nghị định 
153/2003/NĐ- CP của Chính phủ, thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh  Phúc. 

+ Vị trí, địa lý: 
Thị trấn Tam Đảo là thị trấn miền núi, nằm ở phía Bắc huyện Tam Đảo, 

Phía  Đông Bắc giáp xã Quân Chu (còn gọi là Huân Chu), huyện Đại Từ, tỉnh 
Thái Nguyên; phía Đông Nam giáp xã Minh Quang; phía Tây Nam giáp xã Hồ 
Sơn và Tam Quan, là căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ chống Thực dân Pháp 
xâm lược, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ được Bác Hồ và Trung ương 
Đảng họp nhiều hội nghị quan trọng bàn về Giải phóng Miền nam và bảo vệ 
miền Bắc XHCN do vậy thị trấn Tam Đảo có vị trí quan trọng về quân sự, chính 
trị trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 
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+ Diện tích tự nhiên, dân số. 
Tổng số diện tích tự nhiên của thị trấn là 210,10 ha, có 156 ha đất rừng 

phòng hộ, đất nông nghiệp 35ha (đất trồng cây hàng năm), đất du lịch - dịch vụ 
23,87 ha; có 275 hộ, dân số 11.447 nhân khẩu, gồm 06 dân tộc: Kinh, Thái, 
Mường, Sán Dìu; Cao Lan, Nùng (Trong đó  dân tộc kinh chiếm 99,75%), chia 
thành 02 tổ dân phố; 

+ Điều kiện tự nhiên 
Thị trấn Tam Đảo nằm ở độ cao khoảng 900m trên dãy núi Tam Đảo, có 03 

ngọn núi cao hơn 1200m là đặc trưng của Tam Đảo (Thiên Thị; Thạch Bàn; Phù 
Nghĩa). Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 60 Km về phía Bắc, đi cao tốc Hà Nội - 
Lào Cai khoảng 40 km xuống điểm Kim Long, huyện Tam Dương lên Tam Đảo 
khoảng 20 km; Tam Đảo có phong cảnh núi non hùng vĩ, bao quát cả một vùng 
đồng bằng Bắc bộ rộng lớn. Khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình là 
18oC - 25oC. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9 nhiệt độ tại các tỉnh đồng bằng 
thường oi bức từ khoảng 27oC - 28oC thì Tam Đảo là nơi nghỉ mát lý tưởng với 
sự luân chuyển rõ rệt 4 mùa trong một ngày (nơi đây đã được người Pháp chọn 
là nơi nghỉ mát của quân đội Pháp khi đô hộ Việt Nam). 

Ngày nay, tỉnh Vĩnh Phúc chọn huyện Tam Đảo là huyện du lịch trọng điểm 
của các tỉnh phía bắc, trong đó thị trấn Tam Đảo là khu nghỉ dưỡng đặc biệt và 
tỉnh đã tập trung đầu tư các dự án để phát triển thị trấn Tam Đảo, hàng năm thu 
hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. 

Các điểm vui chơi, thăm quan:  
 Tháp truyền hình: Nằm trên đỉnh Thiên Thị có độ cao 1.375 m, có 1.400 

bậc đá lến đến đỉnh Thiên Thị và ngọn tháp truyền hình cao hơn 100 m, 
Đền Bà Chúa Thượng Ngàn: Ngôi đền là nơi lưu giữ một truyền thuyết đẹp. 

Với khung cảnh mộng mơ của thị trấn miền mây trắng vẫn còn nguyên vẹn gồm 
200 bậc đá dốc đứng. 

Thác Bạc: Con đường lên xuống thác không quá dài nhưng cheo leo với 
những bậc đá dựng đứng. Một dòng thác cao 50 m. 

Đỉnh Rùng Rình: Ở đây có nhiều cây cổ thụ và nhiều loài phong lan. Xa hơn 
nữa là Tam Ðảo 2, nơi mà vào thời Pháp cũng là điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng, 
mang vẻ đẹp hoang dã. Đến nay đang được tỉnh đầu tư với quy mô lớn. 

Nhà thờ cổ Tam Đảo: Được xây dựng vào năm 1937, giáo xứ nơi đây đã xây 
dựng ngôi thánh đường hiện nay theo lối kiến trúc Pháp với chiều dài 26m, rộng 
11m, nhà thờ là công trình kiến trúc duy nhất được bảo toàn. 

Công viên trung tâm: Được xây dựng và hoàn thành năm 2018 có diện tích 
1,8 ha là điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng lý tưởng cho du khách khi đến với 
Tam Đảo. 

+ Phát triển kinh tế 
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Thị trấn Tam Đảo là khu du lịch nghỉ dưỡng do vậy nguồn thu nhập chính 
của thị trấn là Du lịch - Dịch vụ chiếm 83,85%. Hiện nay thị trấn Tam Đảo có 
84 khách sạn, nhà nghỉ đang hoạt động với tổng số phòng là 1.512 phòng. Hàng 
năm đón hàng vạn lượt khách đến thăm quan và du lịch. Ước tổng thu nhập bình 
quân 38 triệu/người/năm.  

Sản phẩm đặc trưng của Khu du lịch Tam Đảo: Susu Tam Đảo (đã được cấp 
thương hiệu rau an toàn), ngoài ra còn có các sản phẩm khác như: Chuối rừng, 
hạt chuối rừng, mật ong, giảo cổ lam, sâm cau rừng và nhiều loại cây thuốc, cây 
hương liệu quý hiếm khác… 

Như vậy, thị trấn Tam Đảo với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đặc thù,có 
lịch sử  hình thành và phát triển lâu đời, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an 
ninh và sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mạnh trong thời gian tới (thị trấn 
Tam Đảo hiện nay đang được UBND tỉnh đề nghị Chính phủ công nhận là An 
toàn khu). 

- Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030 
+ Đối với huyện Tam Đảo, các xã Hồ Sơn; Xã Tam Quan; Bồ Lý; Yên 

Dương và thị trấn Hợp Châu huyện Tam Đảo sẽ thực hiện sắp xếp đơn vị hành 
chính sau khi có các Nghị quyết hướng dẫn của cơ quan Trung ương. 

Như vậy, triển khai thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của 
Bộ Chính trị và Nghị quyết 653/2019/NQ-UBNVQH 14 về sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã. đối với huyện Tam Đảo vẫn giữ nguyên số đơn vị 
hành chính hiện tại. 
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Phần thứ năm 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 
Phúc là để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, đáp ứng lòng mong đợi của Đảng 
bộ và nhân dân 02 xã Hợp Châu, Đại Đình sau nỗ lực phấn đấu trong thời gian 
qua. Thị trấn Hợp Châu, Đại Đình ra đời sẽ tạo động lực to lớn thúc đẩy nhanh 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp 
ứng quá trình đô thị hóa, phát huy khai thác hết tiềm năng, lợi thế vị trí, vai trò 
huyện Tam Đảo. 

 Thực hiện quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phường năm 2015 
và các quy định liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo xây dựng Đề án 
“Thành lập 02 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 
Phúc” kính trình các cấp có thẩm quyềnxem xét, quyết định./. 

 

  
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                           
Q.CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hồng Hiệp 
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