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Ngày:,Qắảẫ
ậ.ỌỊ;Z Nghiêncứu,họctập,quántriệt và triển khai thựchiện
g ; quyếtsố06-NQ/TW,ngày24tháng01năm2022củaBộ Chínhtrị
về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Căncứ Nghị quyếtsố 06-NQ/TW,
ngày24 tháng01 năm2022củaBộ
Chính trị về quy hoạch, xây dụng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Tuyên giáo Trung uong hướng dẫn

việcnghiêncứu,họctập,quántriệtvàtriểnkhaithựchiệnNghịquyếtnhưsau:
1.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- NângcaonhậnthứcvàtạosựthốngnhấttrongĐảngvàhệthốngchínhtrị,
sựđồngthuậntrongnhândânvề quyhoạch,xâydụng,quảnlý và pháttriểnbền
vùng đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Giúpcấpủy,tổ chứcđăngcáccấplãnhđạo,chỉ đạovàtriểnkhaithựchiện
thiếtthực,hiệuquảNghịquyếtsố06-NQ/TW
củaBộ Chínhtrị.
2. Yêu

câu

—Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Nghịquyếtphảiđượctiếnhànhnghiêmtúc,chấtlượng.Đổi mớinội dung,phương
thứcquántriệtNghịquyếtphùhọpvớitìnhhìnhthựctiễncủađịaphương,
đơnvị,
bảođảmphòng,chốngdịchCovid-l9.

—Từngcấpủy, tổ chứcđảng,cánbộ, đảngviên xác địnhrõ chứcnăng,
nhiệmvụ củamình,nắmvữngcácquanđiểm,mụctiêu, nhiệmvụ và giải phápđể

tổ chứcthựchiệnthắnglợi mụctiêutổngquátvà mụctiêucụthểcủaNghịquyết.
Côngtác kiểm tra, giámsát,sơkết, tổngkết, đánhgiá kết quảthựchiệnNghị
quyếtđượctiếnhànhthường
xuyên,địnhkỳ.

11.NỘI DUNG

1.Tổ chứcnghiêncứu,họctập,quántriệt Nghịquyết
BanKinhtế Trungươngphốihợpvới BanTuyêngiáoTrungươngvà Bộ
Xây dựng tổ chức Phiên toàn thế của Diễn đàn Phát triển đô thị Việt Nam (dự kiến

vàongày
17và18tháng
5năm
2022).
Các
tỉnhủy,thành
ủy,đảng
ủytrựcthuộc
Trungươngcăncứtìnhhìnhthựctiễntại địaphương,
đơnvị kếtnối đường
truyền
thamdựtrựctuyếnDiễnđàn.

- Thành
phần:
Cácđồng
chỉủyviênBanchấp
hành,
lãnhđạobạntuyến

giáo,lănhđạocácsở,ban,ngành,
đoànthểtỉnh,thànhphố;thường
trựccấpủycấp
huyện, lãnh đạo các đô thị trực thuộc và một số đối tượng khác do ban thường vụ

tỉnhủy,thànhủy,đảngủytrựcthuộcTrungươngquyếtđịnh.
—Thời gian cụ thể theo kế hoạch do Ban Kinh tế Trung ương xây dụng.
2. Xây dựng kế hoạch

Ban tuyên giáo các tỉnh uy, thành uy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì,

phốihợpvớicáccơquan,đơnvị liênquanthammưubanthường
vụ cấpủyxây
dụng và ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Nghịquyết.
- Nội dung, yêu cầu: Xác định rõ những nội dung, giải pháp triển khai thực

hiệnNghịquyếtsố06-NQ/TW
tại địaphương,
đơnvị theocácnhómgiảiphápmà
Nghịquyếtđãnêu,bảođảmtínhkhảthi,thiếtthực,phùhợpvớitìnhhìnhthựctiễn
của địa phương, đơn vị, xác định rõ tiến độ, phân công trách nhiệm nhằm cụ thể
hóa 05 quan điểm chỉ đạo về quy hoạch, xây dụng, quản lý và phát triển bền vững
đô thị Việt Nam, tập trung vào những điểm mới, những quan điểm có tính đột phá.
Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương căn cử chức năng,

nhiệm vụ, tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch và triển khai trong tơàn lực lượng.
- Thời gian hoàn thành: Trong Quý u/ 2022.
3. Một số nhiệm vụ cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và
triển khai thực hiện

Cáccấpủy,tổ chứcđảngtừ Trungươngđếncơsởcăncứvàonội dungcủa
Nghịquyếtvà chứcnăng,nhiệmvụ,tìnhhình,đặcđiểmcụthểcủađiạphương,
cơ
quan chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:
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(1) Hoànthiện thể chế,chínhsáchtạo thuậnlợi cho quátrình đô thị hoá,
côngtác quy hoạch,xây dụng, quảnlý và pháttriển đô thị bền vững.
(2) Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu quy hoạch, xây
dụng, quản lý và phát triển bền vững đô thị.

(3) Tậptrungxây dụng,pháttriểnhệthốngđó thị quốcgiabềnvữngvà
đồngbộ về mạnglưới.
(4) Đẩy mạnhpháttriểnnhàở,hệ thốnghạ tầngđô thị đồngbộ, hiệnđại,
liên kết,thíchứngvới biến đổi khi hậu.

(5)Xâydựngvàhoànthiệnmôhìnhchínhquyềnđôthị; nângcaohiệulực,
hiệuquảquảnlý đô thị và chấtlượngcuộcsốngđô thị, bảođảman sinhvà phúc
lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị.

(6) Pháttriểnkinh tế khuvựcđôthị; đổi mới cơchế,chínhsáchtài chínhvà
_ đầu tư phát triển đô thị.

4.Đẩymạnhcôngtáctuyêntruyền
- Các câp ủy, tô chức đảng chỉ đạo việc phô biên, tuyên truyên nội dung của

Nghịquyếttrêncácphương
tiệnthôngtin đạichúngbằngcáchìnhthứcphùhợp.
- Bantuyêngiáocáccấpphốihợpvới cácđơnvị có liên quanthammưu
giúpcấpủy xâydựngkếhoạchvàtổ chứctuyêntruyền,quántriệt,phốbiểnNghị
quyếtởđịaphương,
đơnvị. Chútrọngnhững
nộidungcơbản,những
điểmđộtphá
đểthựchiệncácmụctiêucụthểvàtổngquátđãđượcxácđịnhtrongNghịquyết
phù hợp với tình hình ở địa phương,đơn vị.

- Cáccơquanthôngtấn,báochỉtừTrungươngđếnđịaphương
tuyêntruyền
nội dungcủaNghịquyếttậptrungvàoý nghĩa,tầmquantrọng,sựcầnthiếtcủa
việc quy hoạch, xây dụng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam trong

tìnhhìnhmới;nhữngnội dungchủyếuvà kết quảtriểnkhaiviệcquyhoạch,xây
dụng, quản lý và phát triển đô thị; nhữngmô hình mới, cách làm hay, những khó

khăn,vướng
mắctrongviệctriểnkhaithựchiệnNghịquyết;...
111.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CăncứvàoNghịquyếtsốOô-NQ/TW
củaBộ Chínhtrị vàHướng
dẫnnày,
cấpủy cáccấpchủđộngtriểnkhaithựchiệnNghịquyếttại ngành,
địaphương,
cơ
quan, đơn vị. Cụ thể:
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1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng Trung ương, ban cán sự đăng, đảng đoàn,
đảng ủy trực thuộc Trung ương:

- Chủ động xây dựng kế hoạch, đề án lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai

thựchiệnNghịquyếtphùhợpvớichứcnăng,nhiệmvụ củamình.
- Kiểmtra,giámsát,đánhgiáviệcthựchiệnNghịquyếttheolĩnhvực,địa
bảnđượcphâncông;hằngnămsơkết,báocáocấpcóthẩmquyềntheoquyđịnh.
2. BanTuyêngiáoTrungươngchỉđạo,phốihợpvới cáccơquanliênquan
thường
xuyêntổ chứctuyêntruyền,giáodụcvềvấnđểquyhoạch,xâydụng,quản
lý và phát triển bền vững đô thị.

3. BanKinhtế Trunguongchủtrì, phốihọpvới BanTuyêngiáoTrung
ươngvà các cơ quan,đơnvị liên quantheo dõi, đôn đốc,kiểm tra, đánhgiá việc

thựchiệnNghịquyếttrongtoànquốcvàđịnhkỳ hằngnămbáocáoBanBí thư.
Kl”[ TRƯỞNGBAN
Nơi nhân:

~

- BanBí thư(đểb/c),
- Đ/cTrưởngBan(đểb/c),
- Lãnh đạo Ban,

- Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng
Trung ương,

—f

- Các ban cán sự đáng, đảng đoàn, đảng ủy
trực
thuộc
ương,
- Các
đảngTrung
ủy đơn
vị sự nghiệp Trung uong,

- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung
ương,

- Lưu HC.

Lê Hải Bình
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TÀI LIỆU HỌC TẬP

NHỮNGNỘIDUNGCHÍNHNGHỊQUYẾTsò Oô—NQ/TW,
NGÀY24/01/2022
CỦABỘCHÍNHTRỊVẾ QUYHOẠCH,XÂY DỤNG,QUẢNLÝ VÀ
PHÁT TRIỂN BẾN VÙNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030,
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(KèmtheoHướngdẫn số % -HD/BTGTW,ngày Lithángểtnăm 2022 của
Ban Tuyêngiáo Trung ương)
1. Về quan điểm chỉ đạo

(1) Đô thị hoálà tất yếukháchquan,là mộtđộnglựcquantrọngchophát
triển kinh tế —xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Tăng cường sự lãnh

đạo,chỉ đạocủaĐảng,hiệulực,hiệuquảquảnlý nhànước;thốngnhấtnhậnthức
và hànhđộngtrong hoànthiệnthể chế,quy hoạch,xây dụng,quảnlý và pháttriển
đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và có tỉnh tiên
phong, dẫn dắt các hoạt động đối mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển là

nhiệmvụ thườngxuyên,quantrongcủacảhệthốngchínhtrị.
(2) Đổi mới tư duy, lý luận và phươngpháp quy hoạch đô thị; bảo đảm quy

hoạchđôthị phảicótầmnhiridàihạn,đồngbộvà hiệnđại,lấy conngườivà chất
lượngcuộcsốnglàmtrungtâm;vănhóavà văn minh đô thị làm nềntảngphát
triển; kết hợp hài hoà giữaquátrình đô thị hoá,pháttriển đô thị với côngnghiệp
hoá,hiệnđại hoá,xây dựngnôngthônmớivà cơcấulại nềnkinh tế, quảnlý phát

triểnxãhội,bảođảmquốcphòng,anninh.Quyhoạchđôthị vàpháttriểnkếtcấu
hạtầngcácđô thị phảiđi trướcmộtbướcvà tạora nguồnlựcchủyếuchophát
triểnđôthị.Kiênquyếtxoábỏtưduynhiệmkỳ vàtìnhtrạng"quyhoạchtreo",cơ
chế "xin - cho", "lợi ích nhóm" trong xây dụng, điều chính, bổ sung quy hoạch.

(3) Tậptrunghoànthiệnhệ thốngphápluậtvà banhànhcáccơ chế,chính
sáchcótính độtphávượttrội chopháttriểnđôthị bềnvững,thúcđẩykinhtế khu
vựcđô thị tăngtrưởngnhanh,hiệuquả.Bảođảmkết hợpđồngbộ và hài hoàgiữa
cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới, bảo đảm kiến trúc

đô thị hiệnđại,giàubảnsắc,cácyếutố vănhóađặctrưngđượcgiữ gìn và phát
huy; phát triển mạnh mẽ liên kết ngành,liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều

củacácđôthị; chútrọngtổ chứclại đờisốngdâncưvà pháttriểnkinhtế trongquá
trìnhtái thiếtvà pháttriểnđô thị; bảođảmchấtlượngsốngtại đô thị ở mứccao,
đápứngcơbảnnhưcầuvề nhàởvà hạtầngxãhội chodâncưđôthị.
(4) Pháttriểnhệthốngđôthị bềnvữngtheomạnglưới,phânbố hợplý, phù
họp với từngvùng,miền,bảođảmđồngbộ, thốngnhất,cânđối giữacácvùng,
miền;pháttriểncácđôthị có chứcnăngtổnghợpvới quymôvà dânsốở mứchọp
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lý theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khi hậu, phòng,

chốngthiêntai và dịchbệnh;bảođảmtínhkết nối caogiữacácđô thị trựcthuộc
Trungương,đôthị trungtâmcấpquốcgiavớiđóthị vùngvàkhuvựcnôngthôn.
Lựachọncácđô thị có lợi thểđặcbiệt đểxâydụngthànhcáctrungtâmkinh tế, tài
chính,thương
mại,dịchvụ…cókhảnăngcạnhtranhkhuvực,quốctế cao.

(5)Thựchiệnphâncấpvàphânquyềnmạnhmẽhơnchochínhquyềncácđô
thị gắnvới đềcaotráchnhiệm,bảođảmsựlãnhđạo,chỉ đạo,quảnlý thốngnhất
củaTrungương.Pháthuyvàkhaitháctốt cácnguồnlựctừchínhđôthị vànguồn
lựctừxãhộichopháttriểnđôthị.Tạomọiđiềukiệnvàkhuyếnkhíchcáckhuvực
kinh tế, nhất là kinh tế tư nhântham gia đầu tư phát triển đô thị. Xử lý nghiêm
minh đối với các sai phạm trong thực hiện quy định pháp luật về quy hoạch, xây
dụng, quản lý và phát triển đô thị.
2. Về mục tiêu và tầm nhìn

(1) Mục tiêu tổng quát:Đẩy nhanhtốc độ và nângcaochấtlượngđô thị
hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô

thị độnglực thôngminh kết nối với khu vựcvà thế giới.Thể chế,chínhsáchvề
quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn

thiện.Kết cấuhạtầngcủađôthị, nhấtlà hạtầngkỹ thuậtkhungvà hạtầngxã hội
thiếtyếuđượcxây dựngvà pháttriểnđồngbộ,hiệnđại.Kinh tế khuvựcđô thị
tăngtrưởngnhanh,hiệu quảvà bềnvững.Chấtlượngsốngtại đô thị ở mứccao,
bảo đảmđápứng cơ bảnnhu cầuvề nhàở và hạ tầngxã hội cho cư dânđô thị.
Pháttriểnkiếntrúcđôthị hiệnđại,xanh,thôngminh,giàubảnsắc,cácyếutố văn
hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.
(2) Một số chỉ tiêu cụ thể
- Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên

50%.Tỉ lệ đấtxâydựngđôthị trêntổngdiệntíchđấttự nhiênđạtkhoảng1,5-1,9%
vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3%.

- Sốlượngđó thị toànquốcđếnnăm2025khoảng950…1.000đô thi, đến
năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị. Đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và

đôthị mớicó quyhoạchtổngthể,quyhoạchphânkhu,chương
trình cảitạo,chỉnh
trang, tái thiết và phát triển đô thị; bảo đảm tối thiểu 100% đô thị loại 111trở lên

hoànthiệntiêu chỉ phânloại đôthị về cơsởhạtầngđô thị, nhấtlà hạtầngvề y tế,
giáodục,đàotạovà côngtrìnhvănhoácấpđóthị. Đếnnăm2030,hìnhthànhmột
sốtrungtâmđôthị cấpquốcgia,cấpvùngđạtcácchỉtiêuvềy tế, giáodụcvà đào
tạo,vănhóacấpđó thị tươngđươngmứcbìnhquâncủacácđô thị thuộcnhóm4
nước dẫn đầu ASEAN.
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- Tỉ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11 - 16% vào năm
2025, 16 - 26% vào năm 2030. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân
đô thị đạt khoảng 6-8 m2 vào năm 2025, khoảng 8 —10 m2vào năm 2030. Diện tích
sànnhà ở bình quân đầu ngườitại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28 m2vào năm 2025,
đến năm 2030 đạt tối thiểu 32 m².

—Đếnnăm2025,hạtầngmạngbăngrộngcápquangphủtrên 80%hộ gia
đìnhtại đôthị, phổcậpdịchvụ mạngdi động4G,5Gvà điệnthoạithôngminh;tỷ
lệ dân số trường thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đến

năm2030,phổcậpdịchvụ mạngInternetbăngrộngcápquang,phổcậpdịchvụ
mạng di động SG, tỷ lệ dân số trường thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện
từ trên 80%.

`

- Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm
2025 và khoảng 85% vào năm 2030. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của các đô
thị trực thuộc Trung ương đạt bình quân 25 —30% vào năm 2025, 35 - 40% vào

năm2030.Xâydựngđượcmạnglướiđôthị thôngminhtrungtâmcấpquốcgiavà
cấpvùngkếtnối quốctế và 3 - 5 đôthị cóthươnghiệuđượccôngnhậntầmkhu
vựcvàquốctế vàonăm2030.
(3) Tầm nhìn đến năm 2045: Tỷ lệ đó thị hoá thuộc nhóm trung bình cao

củakhuvựcASEANvà ChâuÁ. Hệ thốngđó thị liên kết thànhmạnglướiđồng
bộ,thốngnhất,cânđối giữacácvùng,miền,cókhảnăngchốngchịu,thíchứngvới
biếnđổi khi hậu,phòng,chốngthiêntai, dịchbệnh,bảovệ môi trường,kiếntrúc
tiêu biểugiàubảnsắc,xanh,hiệnđại,thôngminh.Xây dựngđượcít nhất5 đô thị
đạttầmcỡquốctế, giữvai trò là đầumốikếtnối và pháttriểnvới mạnglướikhu
vựcvà quốctế. Cơcấukinhtế khuvựcđôthị pháttriểntheohướnghiệnđạivới
các ngànhkinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỉ trọng lớn.

3. Về cácnhiệmvụ và giảiphápchủyếu
Một là, hoàn thiện thể chế,chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị
hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững

- Tiếptục hoànthiệnchínhsách,phápluậtvề đấtđai,đầutư, quyhoạch,
pháttriểnđôthi, kiếntrúc,xây dụngbảođảmtính minhbạch,thốngnhất,loại bỏ
cácmâuthuẫn,chồngchéo.Sửađổi,bổ sunghoànthiệnđồngbộ cácluậtđấtđai,
quy hoạch đô thị, xây dụng, kinh doanh bất động sản, nhà ở,... Sớm xây khung

pháplý chopháttriểnđôthị thôngminh,quảnlý hạtầngkỹ thuậtđóthị và không

gianngầmđôthị.
- Xây dựngvà chuẩnhoácáctiêu chuẩn,hệthốngchỉ tiêu,chỉ sốvề đô thị
hoá và phát triển đô thị bền vững trên phạm vi cả nước và cho từng vùng, địa

phương
phùhợpvớithônglệ quốctế vàthựctiễnViệtNam;nângcaotiêuchuẩn
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phòng,chốngthiêntai, cháy,nổ, sựcố môi trường,dịchbệnh,bảovệ môi trường
trong các công trình xây dựng đô thị, Hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn của

đơnvị hànhchínhđó thị phù hợpvới đặcđiểmvùngmiền,các đô thị có tính đặc

thù. Sửađổi,bổ sungquyđịnhvề phânloạiđóthị bảođảmtínhtươngthích,đồng
bộ giữaquyhoạchtổngthểđơnvị hànhchínhvà quyhoạchtổngthểhệthốngđó
thị. Nghiêncứu,hoànthiện cơ chế,chínhsách,tiêu chuẩn,quy chuẩnriêng cho
xây dụng và lựa chọn mô hình phát triển đô thị bền vững, phù hợp cho từng vùng,

miền,tại nhữngđịabảnvùngđồinúi,caonguyên,
vùngcótỉnhtrọngyếuvề quốc
phòng, an ninh, các đô thị có nhiều di tích lịch sứ, di sảnvăn hoá, cảnh quan thiên

nhiên cầnbảotồn, gìn giữ. Khắcphụctriệt để tình trạngnângloại đồ thị khi chưa
đủ tiêu chỉ.

- Hoànthiện phápluật và cáccơ chế,chínhsáchtạo thuậnlợi cho cácđịa

phương
trongxử lý cácvấnđềliênngành,liênvùngnhư:Bảovệ nguồnnước,kết
nối hạ tầng,quảnlý chấtthải, sửdụngtài nguyên,đấtđai,vậntải côngcộng,hạ
tầngsốvà logistic...;đầutư vàokết cấuhạtầngvùngvà hạtầngdùngchung,đặc
biệt ở các khu côngnghiệp,khu chếxuất,khu côngnghệcao.Hoànthiện pháp

luật,cơ chế,chínhsáchđiềuphốivà kiểmsoátđối với côngtác quyhoạch,sử
dụngđất sảnxuấtvà đất xây dựngkhu côngnghiệp,khu chếxuất,khu côngnghệ
cao, các cụm công nghiệp.

- Bố trí nguồnvốnngânsáchnhànướctươngxứngđểbảođảmthựchiện
các mục tiêu của chính sách an sinh nhà ở. Rà soát, hoàn thiện các chính sách hỗ

trợ, ưu đãi, thủ tục hành chính về nhà ở xã hội. Tạo lập hành lang pháp lý và cơ

chếkhuyếnkhíchhìnhthànhvàpháttriểncácquỹchopháttriểnnhàởvàbấtđộng
sản;có chínhsáchưuđãi,khuyếnkhíchđủmạnhđểthuhútnguồnlựcxãhội đầu
tư xâydựngnhàở,nhàchothuếđốivới ngườithunhậpthấp,thunhậptrungbình,
cải tạo, chỉnh trang đô thị, xoá bỏ nhà tạm, khu ở phi chính thức, lụp xụp tại các đô

thị. Tháogỡ các vướngmắcvề pháplý, banhànhcơ chế,chínhsáchđột phávà
phâncấptriệt đểchocácđịaphươngđểđẩynhanhcảitạo,xây dụnglại cácchung
cư cũ, công trình hết niên hạn sử dụng, nhà ở ven kênh rạch, các khu dân cư nghèo
trong đô thị.

Hai là, nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng,
quản lý phát triển đô thị bền vững

- Đổi mớitoàndiệnvề phương
pháp,quytrình,nội dungvà sảnphẩmquy
hoạchtheohướngquyhoạchđô thị phảicó cáchtiếpcậnđangành,baotrùmtầm
nhìn dài hạn, toàn diện, có tính chiến lược, tôn trong quy luật thị trường và nguyên

tắc pháttriểnbềnvững;bảođảmtính tầngbậc,liêntục,thốngnhất,đầyđủ,tích
hợpcủahệthốngquyhoạch,gắnkếtchặtchẽvới quyhoạchnôngthôn;phânđịnh
rõ các vùng trong nội dung quy hoạch đô thị và áp dụng các công cụ kiểm soát
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pháttriểntheoquyhoạchvà kế hoạch;gắnquyhoạchđô thị với nguồnlựcthực
hiện.Xâydựnghệ thốngdữliệu toànquốcvề quyhoạchpháttriểnđô thị; ứng
dụngrộngrãi hệ thốngthôngtin địa lý (GIS)và côngnghệsố,nềntảngsốtrong
quy hoạchvà quản lý phát triển đô thị.
- Tổ chức quy hoạch,xây dụng và phát triển đô thị, vùng đô thị, nhất là quy

hoạchxâydụnghạtầngkỹ thuật,hạtầngxã hội,khucôngcộng,quyhoạchquản
lý sửdụngkhônggiannối,khônggianngầmvà hệthốngcôngtrìnhngầmđôthị
phùhợpvới cácchiếnlược,quyhoạch,kế hoạchbảođảmquốcphòng,anninh;
gắnkết chặtchẽgiữacôngtác lậpquyhoạch,pháttriểnđô thị với nhiệmvụ lập
quy hoạch và quản lý, bảo vệ các khu quân sự và địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ

quốcphòng,anninh.
- Bảođảmphânloại đất đô thị gắnvới quyhoạchđô thị và mụcđíchsử
dụng đất: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đô thị phải phù hợp với quy hoạch đô

thị đượcphêduyệtvà quyhoạchhạtầng;kiểmsoátchặtchẽquytrìnhchuyểnđổi
đất nông thôn thành đất đô thị theo quy hoạch và chươngtrình phát triển đô thị.
- Tập trung ưu tiên thực hiện mục tiêu về phát triển đô thị theo quy hoạch
trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư

côngtrunghạnvà hằngnămcủađịaphương.
Hoànthiệncácquyđịnh,chếtài để
xử lý nghiêm các vi phạm trong quy hoạch và các dự án đô thị chậm triển khai;

gắntráchnhiệmngườiđứngđầucấpủy và chínhquyềncácngành,cáccấpliên
quan trong công tác lập và tổ chứcthực hiện quy hoạch đô thị.

- Tăngcường
vai trò củaMặttrậnTổquốcViệtNam,cáctổ chứcchínhtrị xã hội,tổ chứcxã hội - nghềnghiệpvà ngườidântrongthamgiaphảnbiệnviệc
lập và giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị. Thực hiện tốt công tác tuyên

truyền,phổbiếnphápluật,bảođảmcôngkhai,minhbạch,dễtiếp cậnthôngtin
trong quy hoạch đô thị.

Ba là, tậptrungxâydựng,pháttriểnhệthốngđôthị quốcgia bềnvữngvà
đồngbộvềmạnglưới
- Xâydựngcácchiếnlược,quyhoạchvềpháttriểnđôthị quốcgiađếnnăm
2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung xây dụng các vùng đô thi, hành lang đô
thị, dải đô thị ven biển trên cơ sở xác định rõ vai trò, chức năng của từng đô thị,
nhất là các đô thị động lực của từng vùng và cả nước, đô thị kết nối khu vực và

quốctế.Xácđịnhpháttriểnđôthị là hạtnhânpháttriểnkinhtế - xãhội cấpvùng,
tăngmậtđộ đô thị tại cácvùngtrungduvà miềnnúi phíaBắc,TâyNguyên,đồng
bằngsôngCửuLong.Pháttriểnchuỗicácđôthị biến,đôthị hải đảogắnvới thực
hiệnChiếnlượckinhtế biểnvàbảođảmquốcphòng,anninh;quyhoạchcáckhu
đô thị ven biển trên các địa bản có nền móng vững chắc và cao độ ổn định, thuận
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tiện giaothôngvà cungcấpnướcngọttrongtươnglai; kiểmsoátvà giámsátchặt

chẽviệclấnbiếnđểpháttriểnđôthị.Đầutưnângcaokhảnăngchống
chịuthiên
tai, thíchứngvới biếnđổi khi hậucủacácđô thị venbiển,đồngbằngsôngCửu
Long và các vùng sinh thái dễ bị tổn thương.

~Xây dựngvàthựchiệnđồngbộ cáccơchế,chínhsáchđểpháttriểnThủđô
HàNội, ThànhphốHồ ChíMinhvà cácthànhphốtrựcthuộcTrungương,cácđô
thị trung tâm vùng trở thành các đô thị hiện đại, thông mình, dẫn đắt và tạo hiệu

ứng lan toả, liên kết vùngđô thị. Sửdụngcáccôngcụ quy hoạchđô thị, quyhoạch
phát triển kinh tế-xã hội và các côngcụ thị trườngkhác để điều tiết, kiểm soát

chặtchẽsựgiatăngdânsốđôthị, nhấtlà tại cácđôthị đặcbiệt.Thựchiệnđồngbộ
các chính sách giải nén, giảm tải cho các đô thị lớn, đưa người dân ra các đô thị

xungquanh,thúcđẩypháttriểncácđôthị vệ tinh,môhìnhthànhphốtrựcthuộc
thànhphố.Quảnlý chặtchẽviệcpháttriểnnhàở caotầngtại cácđôthị lớn,nhất
là khu vực trung tâm. Ưu tiên phát triển các đô thị nhỏ (loại V) và vùng ven đô để

hỗtrợpháttriểnnôngthônthôngquacácmốiliênkếtđóthị - nôngthôn.Đầutư
pháttriểncácđô thị cógiátrị về di sản,du lịch, đôthị gắnvới nhữngđịabảncó
nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

—Xâydựngvà triểnkhaihiệuquảcácđềán,chương
trìnhquốcgiavề phát
triểnđô thị Việt Namứngphóvới biếnđổi khi hậu,phòng,chốngthiêntai, dịch
bệnh;cảitạo,chỉnhtrang,tái thiếtvà nângcấpđôthị; xâydụngvà pháttriểncác
đô thị thông minh; xây dựng nông thôn mới phù họp với định hướng đó thị hoá.

Pháttriển các mô hình đó thị mới phù hợp với thực tiễn, chú trọng mô hình phát
triển đô thị theo định hướnggiao thông (TOD). Nghiên cứu, xây dụng tiêu chỉ xác
định và phát triển các khu đô thị có vị trí, chức năng đặc thù nổi trội như về phát

triển đại học, trung tâm sángtạo, kinh tế của khẩu,công nghiệp,đào, cảng,sân
bay…và banhànhcáccơchế,chínhsáchpháttriểnriêngphùhợp.

- Ràsoátvà triểnkhaiđồngbộ cácchương
trìnhcảitạo,chỉnhtrangtái thiết
đôthị. Tổngkết,đánhgiámôhìnhbanchỉ đạothựchiệnquyhoạchvà đầutư xây
dựngvùngThủ đô Hà Nội, vùngThànhphố Hồ Chí Minh; nghiêncứu,xây
dựng mô hình quản lý vùng đô thị phù hợp cho giai đoạn mới.

Bốn là, đẩymạnhphát triển nhàở,hệ thốnghạ tầngđô thị đồngbộ,hiện
đại, liên kết, thích ưngvới biến đổi khí hậu

- Bố trí nguồnlựcvà triểnkhaithựchiệncó hiệuquảChiếnlượcpháttriển
nhàở quốcgiađếnnăm2030,tầmnhìnđếnnăm2045.Đổi mớiphương
thức,mô
hình quản lý và phát triển nhà ở xã hội, đạc biệt là nhà ơ cho người lao động tại các
khu công nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ
gia đình, cá nhân tự xây dụng, cải tạo nhà ở phù hợp với quy hoạch đô thị và quy
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chế quản lý kiến trúc đô thị. Quản lý và giám sát chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao

tầngtạitrungtâmcácđôthịlớn.Nghiên
cửu,banhànhcơchế,chính
sách
riêngvề
đầutưxâydụngnhàở chocôngnhânkhucôngnghiệp
theohưởng
ưutiênbốtrí
đủ quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân và các thiết chế khác trong khu công

nghiệp,coinhào côngnhânlà mộthạtầngthiếtyếucủakhucôngnghiệpĐưacác
chỉ tiêu về phát triển nhà ở, trong đó có chỉ tiêu bắt buộc phát triển nhà ở xã hội

vàohệthốngchỉtiêupháttriểnkinhtế- xãhội 5 nămvàhằngnămcủacảnướcvà
từngtỉnh,thànhphố;cáctỉnh,thànhphốbảođảmbốtrí đủquỹđấtđểpháttriển
nhà ơ xã hội.

- Xây dựngvàtriểnkhaithựchiệncácchương
trìnhđầutưpháttriểnhạtầng
đô thị đếnnăm2030.Tậptrungnguồnlựcđầutư xây dụnghoànchỉnhhệthống
kếtcấuhạtầngkinhtếvàkỹ thuậtdiệnrộng,hạtầngsố.Khuyếnkhíchsửdụngvật

liệuxanh,xâydụngvàpháttriểnhạtầngxanh,côngtrìnhxanh,tiêuthụnăng

lượngxanhtại đô thị. Đầutư tăngcườngnănglựchệthốnghạ tầngứngphóvới
biến đổi khi hậu,nhấtlà tại đồngbằngsôngCửuLong.Chútrọngưu tiên quy
hoạchhệthốngđườngbộ,đườngsắthiệnđại,pháttriểnhệthốnggiaothôngthủy
phù hợp, bảo đảm thông suốt và liên kết vùng, tạo đọng lực phát triển kinh tế- xã

hội,quốcphòng,anninh;đầutư khépkín cácđường
vànhđai,đươngxuyêntâm,
hệ thốnggiaothôngcôngcọngđồngbộ có sứcchởlớn,bến,bãi đỗ xe tại cácđô
thị. Tăngcường
khaithácsửdụnghệthốngkhônggianngầm,côngtrìnhngầmđô
thị, khônggianđa chứcnăngcủađô thị. Thựchiệnngầmhoátoànbộ cácđường

dây,cápdịchvụcôngcộngtạiđôthị.Triểnkhaiđồng
bộ,quyết
liệtviệcphânloại
chấtthảirắnsinhhoạttại nguồn,thúcđẩygiảmthiểu,tái sửdụng,tái chếchấtthải
rắn sinh hoạt tại các đô thị: phát huy công nghệ hiện đại trong tái chế rác thải. Xây
dựng lộ trình và giải pháp khả thi hạn chế xe cả nhân, nhất là xe máy tại các đô thị

lớn.Xâydựngđồngbộ về hạtầngvà banhànhcácchínhsáchưuđãi đểkhuyến
khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường tại đô thị.

—Xâydựng,thúc đẩyđầutư pháttriển hạ tầngsố đồngbộ tại cácđô thị
tương đương với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; tích hợp hệ

thốngđo lường,cảmbiến,cáchệthốngdữliệu,khaitháchiệuquảcácnềntảngvà

ứng
dụng
công
nghệ
sốvàocác
hạtầng
thiết
yếutạiđôthị;thúc
đẩymôhình
quản
lý thôngminhtrongvậnhành,quảnlý và khaitháchệ thốnghạ tầngkỹ thuậtđô
thị. Cấutrúc lại hạ tầngcôngnghệthôngtin và truyềnthông;hìnhthànhmột số
nền tăng số dùng chung cho các đô thị, vùng đô thị.

-Nâng
cấp,
cảitạo,xâydụng
đồng
bộhệthống
hạtầng
xãhộihiện
đạitạiđô

thị và mạnglướicungcấpdịchvụ hạtầngxã hội. Thựchiệnlồngghépcácmục
tiêuvà địnhhướng
pháttriểnhệthốngcôngtrìnhdịchvụ hạtầngxãhội vànguồn
lựcthựchiệnvàoquátrìnhlậpvà phêduyệtchương
trìnhpháttriểnđô thị. Tiếp
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tụccóchínhsáchkhuyếnkhíchưuđãiđặcbiệtvềthuếđốivớicácdựáncungcấp
dịch vụ xã hội đô thị ở cáckhu kinh tế, cácvùng côngnghiệplớn. Đổi mới mô
hình tổ chức, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp dịch vụ đó thị. Đa dạng hoá các mô

hìnhcungcấpdịchvụ hạtầngxã hội; thựchiệntíchhợphệthốnghạtầngxã hội
với các đầu mối giao thông tiện ích tại các đô thị lớn.

Nămlà, xây dựngvà hoànthiệnmô hình chínhquyềnđô thị; nângcao
hiệu lực, hiệu quả quảnlý đô thị và chấtlượngcuộcsốngđô thị, bảođảman
sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị

- Tổngkết việcthựchiệnthí điểmtổ chứcmôhìnhchínhquyềnđôthị và

cáccơchế,chính
sách
riêng,
cótínhđặcthùđốivớimộtsốđịaphương
đểlàmcăn
cửsớmhoànthiệnthểchếvề chínhquyềnđôthị. Nghiêncứu,sắpxếp,sápnhập,
thànhlập mớiđơnvị hànhchínhđô thị bảođảmtínhtổngthể,đồngbộ, phùhợp
với quyhoạchvà yêu cầupháttriển.Tiếptục hoànthiệnchứcnăngquảnlý nhà
nướcvề đó thị từ Trungươngđếncáccấpchínhquyềnđịaphương;
xácđịnhrõ
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước đầu mối về phát triển đô thị ở
Trung ương và địa phương.

—Thựchiệnphâncấpvàtraoquyềnmạnhmẽchocácđịaphương
trongquản

lý đôthị.Nângcaonănglực,tăngcường
hiệuquảvàtínhchuyên
nghiệp
đápứng

yêucầucủachínhquyềnđôthị cáccấp.Xâydụngnguồnnhânlựcchopháttriển
đôthị. Xâydựngvị trí việclàmnghiệpvụ chuyênngànhgắnvớinângcaotrìnhđộ
năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức về quản lý đô thị từ Trung ương đến địa

phương.
Đẩynhanh
chuyển
đổisốtrong
quản
lýđôthị,xâydụng
chính
quyền
điện
từ tiến tới chínhquyềnsố ở đô thị gắnkết chặtchẽvới pháttriển đô thị thông
minh.Tổngkết,hoànthiệnLuậtThủđô và cácquy địnhphâncấpquảnlý cho
ThànhphốHồ ChíMinhvàcácthànhphốtrựcthuộcTrungươngphùhọpvớiyêu
cầuphâncấp,traoquyềntựchủmạnhmẽchochínhquyềncácđôthị.
—Xây dựngvăn hoávà lối sốngđô thị văn minh Hoànthiện quy hoạch

không
gianvănhóađôthịđápứngnhưcầusáng
tạovàhưởng
thụcủangười
dân,
chủtrongtạodựngnhiềukhônggianvănhóacôngcộng.Ràsoáttổngthể,sắpxếp
lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các đô thị theo hướng thiết thực, hiệu
quả, đa năng, phục vụ rộng rãi các đối tượng, phù hợp với Chiến lược phát triển

văn hoá, thể thao đến năm 2030. Bố trí đủ quỹ đất và ngân sách họp lý, ràng buộc
rõ trách nhiệm của chủ đầu tư các khu đô thị đối với việc xây dụng các thiết chế

vănhóa,thểthaochocưdân;xãhộihoá,khuyếnkhíchcácdoanhnghiệpcũngđầu
tư.

- Bảođảmquyềntự do cưtrú củangườidânvà xoábỏ mọi ràocânđối với
dịchchuyểnlao động.Xây dựng,hoànthiệncơchế.chínhsáchnhằmbảođảmcho
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lao độngnôngthôndi cư,lao độngphi chínhthứcđượchoànhập,tiếp cậnbình
đẳngnguồnlực,có cơhộipháttriểnvàhưởngthụcôngbằngcácdịchvụ xãhội cơ
bảntại đô thị. Mở rộngdiệnbaophủcủahệ thốngan sinhxã hội tới lao độngdi
cư.Ràsoát,hoànthiệnchínhsáchvềhỗtrợhọctập,dạynghề,việclàmchongười
dânbị thuhồi quyềnsửdụngđấttrongquátrìnhđô thị hoá.Thúcđẩybìnhđẳng
giới, có chính sách quan tâm tạo việc làm cho nữ giới tại đô thị.

- Ưutiênnguồnlựcpháttriểncácdịchvụ xã hội cơbảntại đôthị, nhấtlà

dịchvụgiáodục,y tếvàchăm
sócsứckhoẻ.Tăngđầutư,biênchếbảođảmphát
triểnhệthốngy tế dựphòng,y tế cơsởtại đôthị đápứngyêucầuthựctiễn.Hoàn
thiệnmôhìnhcơquankiểmsoátvàphòng,chốngdịchbệnhtại Trungươngvà các

địaphương
bảodâmđồngbộvớiquátrìnhpháttriểnđôthị,đápứngyêucầubảo
vệ,chămsócvà nângcaosứckhoẻdâncưđôthị. Nângcấphạtầngvà hoànthiện
hệthốngquảnlý tìnhhuốngkhẩncấp,tăngcườngnănglựcphòng,chốngvà giảm
thiểu thiên tai, dịch bệnh tại các đô thị.
- Xây dựng và hoàn thiện các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã

hội trong quảnlý đô thị phù hợp với yêu cầuthựctiễn, chú trọng ứng dụngcông
nghệ số trong quá trình thực hiện.
- Tăng cường các biện pháp kiểm soát, cái thiện chất lượng không khi tại các

đô thị, giảmthiểunhanhô nhiễmbụi,tiếngồn;xâydụngđồngbộ hệthốngquan
trắc,giámsátchấtlượngmôi trườngtại cácđô thị; chủtrongxử lý nướcthải sinh
hoạt và chất thải rắn đô thị; cải thiện căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường và vệ
sinh môi trường ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu nhà ở của người

thu nhậpthấptrongcácđô thị. Có địnhhướngvà giải pháppháttriểncácvùng
đệm xanh xung quanh các đô thị; phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp xanh
phục vụ đó thị.

- Tăngcườnghợptác quốctế toàndiệntrêncáclĩnh vựcquảnlý nhànước

vềxâydụngvàđôthị.Khuyến
khíchcácđôthị tăngcường
hợptácvớicácđôthị,
cáctổ chứcquốctế. Chủđộng,tích cựcthamgia hệ thốngmạnglướicácđô thị
xanh,thíchứng,bảnsắc,bềnvữngvàthôngminhởkhuvựcvà quốctế.
Sáu là, phát triển kinh tế khu vựcđô thị; đổi mới cơ chế,chính sáchtài
chính và đầu tư phát triển đô thị
- Triển khai các chương trình, đề án tái thiết đô thị hiệu quả để nâng cao

hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế khu vực đô thị; khai thác hiệu quả và
bền vững các công trình văn hóa, lịch sử, các không gian công cộng như vỉa hè

trongpháttriển kinh tế khu vựcđôthị. Đẩynhanhviệc di đời có trật tự cáccơsở
sảnxuất chếbiến, chếtạo thâmdụnglao động,trungtâm logistic đầumối, cáccơ
sở gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn cho người
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dânra khỏi khu vựctrungtâmcácđô thị lớn;quyhoạchlại hệ thốngbệnhviện,
trườngđại học,caođẳng,cơsởnghiêncứu,trungtâmlogistic,trungtâmthương
mại, chợđầumối, mạnglướichợdânsinh.
- Phát triển kinh tế dịch vụ, các ngành công nghiệp chế tạo tiên tiến và có

tính chiếnlược,pháttriểnkinh tế số,kinh tế tuầnhoàn,kinh tế chiasẻ,kinh tế ban
đêm, kinh tế du lịch, thể thao…tại các đô thị đạc biệt và các đô thị lớn; phát triển

kinhtế gắnvới chuỗigiátrị kinhtế nôngnghiệpnôngthônvàpháttriểndịchvụ xã
hội tại cácđô thị nhỏ.Khuyếnkhíchpháttriển cácthị tứ, thị trấnnông—công
nghiệp trên cơ sở các khu dân cư nông thôn hiện có trở thành các trung tâm dịch

vụ, sảnxuất,chếbiến,cungcấpthựcphẩm,nguyênliệu,chuyểngiaocôngnghệ...
Banhànhcácchínhsáchkhuyếnkhíchvà nhânrộngcácmôhìnhkhukinhtế,khu
côngnghiệpsinhthái ven biểngắnvới hìnhthànhpháttriển đô thị tại cácđịa
phuong ven biển, mô hình khu công nghiệp- đô thị - dịch vụ tại các đô thị.

Khuyến
khíchcácđôthịxâydụngthương
hiệugắnvớithúcđẩypháttriểnkinhtế
củađôthị. Chútrọngpháttriểnnguồnnhânlực,nhấtlà nguồnnhânlựcchấtlượng
caotại cácđô thị. Khuyếnkhíchcácđô thị hợptác,xâydụngcáctrungtâmđối
mớisángtạogắnvớicácsảnphẩmchiếnlượcvàthếmạnhcủađịaphương.
- Nghiên cửu,hoànthiện chínhsáchthuế,phí liên quanđến bất độngsản

nhằmkhuyếnkhíchsửdụngnhà,đấtcóhiệuquả.Hoànthiệnhànhlangpháplý và
mô hình tổ chức phù hợp để Nhà nước quản lý thị trường bất động sản, kiểm soát

và sửdụnghiệuquảgiá trị giatăngtừ đấtkhi hạtầngđôthị, nhấtlà hạ tầnggiao
thôngđượcđầutư mởrộngvà khaithácquỹ đấthai bêntuyếnđườngnhằmtạo
nguồnthuchođôthị.
—Tháo gỡ các vướng mắc về chính sách tạo động lực để huy động vốn đầu

tư chovùngHàNội và vùngThànhphốHồ ChíMinh.Tiếptụcrà soát,hoànthiện
cơ chế,chínhsáchquảnlý tài chính,ngânsáchđặcthù đối với Thủ đô Hà Nội và
ThànhphốHồ ChíMinhvàmộtsốđôthị lớn.Ràsoát,xácđịnhtỷ lệ nguồnthugiữ
lại hợp lý hơn đối với các đô thị đặc biệt để bảo đảm phát huy vai trò của các đô thị

độnglựctrongcảnước,cócơchếtạonguồnthu,phâncấpngânsáchđểlại chocác
đôthị cókế hoạchnângloạiđóthị. Phânquyềnmạnhmẽchocácchínhquyềnđô
thị cáckhoảnthutừ cácloạithuế,phí.Thíđiểm,tiếntới mởrộngphâncấpchocác
thànhphốtrựcthuộcTrungươngvà cácđôthị khácđápứngcáctiêuchuẩn,điều
kiệnđượcquyếtđịnhmộtsốkhoảnthu đặcthù gắnvới yêucầutăngcườngtrách
nhiệmcungcấpdịchvụ đóthị.
4. Về tổ chức thực hiện
- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đáng, đảng đoàn, đảng ủy

trựcthuộcTrungươngtổ chứchọctập,quántriệtNghịquyếttới cánbộ,đảngviên;
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xâydựngChương
trình,kế hoạchhànhđộngthựchiệnNghịquyếtvới lộ trìnhvà
phâncôngcụ thể;bổ sung,cụ thểhoácácchỉtiêu nêutrongNghị quyếtvàokế
hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương,cơ quan, đơn vị; định kỳ
kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.

- ĐảngđoànQuốchội lãnhđạo,chỉ đạonghiêncứu,sửađổi,bổ sung,hoàn
thiện pháp luật để tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị bền

vữngtheotinhthầncủaNghịquyết;tăngcường
giámsátviệcxâydụngvàtổ chức
thực hiện chiến lược, quy hoạch và các chính sách phát triển đô thị; lănh đạo ban

hànhcácnghịquyếtthí điểmvề cáccơchế,chínhsáchđặcthù,vượttrội phùhợp
với chủtrương,địnhhướngnêutại Nghịquyếtvàthựctiễn,yêucầupháttriển.
- Ban cán sự đáng Chính phủ chỉ đạo xây dụng và triển khai thực hiện các

chiếnlược,quyhoạchvềpháttriểnđôthị quốcgia,Chương
trìnhquốcgiavềxây
dụng, cải tạo, chỉnh trang tái thiết đô thị và phát triển đô thị, phát triển kết cấu hạ

tầngđôthị và cácchiếnlược,đềán,chương
trìnhtrọngđiểmkhácliên quanđến
pháttriểnđôthị; xâydựngvà triểnkhaithựchiệnQuyhoạchtổngthểđơnvị hành
chínhcáccấpgiaiđoạnđếnnăm2030,tầmnhìnđếnnăm2045;phêduyệtcácquy
hoạchphùhọpvớitinhthầncủaNghịquyết;ưutiênbốtrí đủnguồnlựcthựchiện
cácnhiệmvụ đãnêutrongNghịquyết;khẩntrươngchỉ đạorà soát,bổ sung,hoàn
thiệncácvănbảndướiluậtthuộcthẩmquyềncó liên quanđếnđôthị hoávàphát
triển đô thị.

- Mặt trậnTổ quốcViệt Namvà cáctổ chứcchínhtrị - xã hội xây dụng
chương
trình,kếhoạchgiámsátviệcthựchiệnNghịquyết.
- BanTuyêngiáoTrungươngchủtrì phốihọpvới BanKinhtế Trungương
và cáccơ quanliên quanhướngdẫnviệc tuyêntruyềnvà quántriệt thựchiện
Nghị quyết.
- Ban Kinh tế Trungươngchủ trì, phối hợpvới các cơ quanliên quan
thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện

Nghị quyết;địnhkỳ sơkết,tổngkếtviệcthựchiện,báocácBộ Chínhtrị, BanBí
thư./.

