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TAI LIU HQC TJP 

NHUG NOT DUNG cHiNH NGHJ QUYET sO 06-NQ/TW, NGAY 24/01/2022 

COA BO CHINH TRI yE QUY HOCH, XAY D1G, QUAN L vA 

PHAT TRIEN BEN VIThIG DO fliT WET NAM DEN NAM 2030, 
TAM NUIN DEN NAM 2045 

(Kern theo HLthng dän 4-HD/B TGTW, ngày 4tháflg1(- närn 2022 cüa- 

Ban Tuyên giáo Trung wcing,) 

1. Ye quan diem chi do 

(1) Do th hoá là t.t yu khách quan, là mt dng lrc quan tr9ng cho phát 

trin kinh t - xä hOi nhanh và bn v[rng trong thai gian tth. Tang cung sir lnh 
do, chi do cüa Dâng, hiu 1irc, hiu qua quãn l nhà nuc; thng nht nhan thi'rc 

và hành dng trong hoàn thin th ch, quy hoach, xây dicing, quãn l và phát trin 

do thj bn vUng theo huóng dO thj xanh, vn minh, giàu ban sc và có tInh tiêfl 
phong, dn dt các hoat thng di mâi sang to, tri thành dng lirc phát trin là 

nIiim vi thithng xuyêi, quan tr 9 ng cüa cã h thng chInh trl. 

(2) Di mri tu düy; l lu n 'àphucing pháp quy hoch do this; bào dam quy 

ho.ch do thi phài có t&m nhmn di h ng bO và hin dai, ly con ngithi và chit 

luçing cuc sng lam trung tam; van h6avà v.n minh do thj lam nn tang phát 

trin; kt hçTp hài hoà gitta qua trInh o thj hoá,, phát trin dO thi vâi cOng nghip 

hoá, hin di hoá, xây drng nông thôn mài và ca cu li nn kinh t, quàii 1 phát 
trin xã hi, bão dam quc phông, an ninh. Quy hoch do thj và phát trin kt cu 
h?. tng các do thi phài di trixâc mOt buâc va to ra ngun lc chü y&u cho phát 
trin dO thj. Kiên quyt xoá hO tu duy nhim k' và tInh trng "quy hoch treo, ca 

ch "xin - cho", "lcii ich nhóm" trong xay dimg, diu chinh, bÔ sung quy hoch. 

(3) T.p trung hoàn thin h thng pháp lust và ban hãnh các cci ch& chinh 

sách có tmnh dt phã vu9t tri cho phát trin dO th bn yang, thic dy kinh t khu 

rçrc do thi tang twang nhanlh, hiu qua. Bão dam kt hçip ding b và hài hoà gitta 
cài tao, chinh trang, tái thi&t do thi vài phát trin cãc do thi. mâi, bào dam kin tr(ic 
dO thj hin di, giàu bàn sic, cãc yu t van hóa d.c trung duqc giU gIn và phát 

huy; phát trin mnh me lien k& tigãnh, lien kt vüng và lçi th kt ni da chiu 

cüa các dO th; chü trQng th chrc li di sang dan cix và pháttriên kinh té trong qua 

trInh tái thit và phát trin do thi; bão dam ch.t hrç'ng sng t?i do thi. a mirc cao, 

dáp ing cci bàn nhu c&u v nhà 0' và h thng xa hi cho dan cu dO thj. 

(4) Phát tri&n h thng do thj bn ng theo mng hrâi, phàn b hcTp l", phii 

h vài ttrng vng, min, bào dam dMg b, thng nht, can di giUa cac ving, 
min; phát trin các dO thi. có chirc nang thng hcp vài quy mô Va dan s & mi'xc hcip 
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l theo huó'ng do th xanh, thông minh, thIch 1rng vài bin dhi khI hu, phOng,, 
chng thiên tai và dlch bnh; bào dam tInh kt ni cao gina các do thj trtrc thuc 
Trung ucmg, do thj trung tam ctp quc gia vi do thj rüng và khu vyc nông thôn. 
Lira chQn các dO thi, Co igi th dc bit d xây dirng thãnh các trung thin kinh t, tài 

chmnh, thucing mai, di,ch vu... cO kM näng canh tranh Ithu vrc, quc t cao. 

(5) Thiic hin phân cp và phàn quyn manh me hcm cho chInh quyn các do 

this  g.n vOi d cao trách nhim, bào dam sr länh do, chi dao, quân 1 th&ig nht 

cüa Trung ucrng. Phát huyvà khai thác t& các ngun 1ic tr chInh do thj và ngun 

1irc tr xà hi cho phát trin do thj. Tao mi diu kin và khuyn khIch các khu virc 

kinh th, nMt là kinh té tu nhân tharn gia du tu phát trin dO thj. Xfr l nghiêm 

minh di vâi các sai pham trong thrc hin quy dinh pháp 1u.t v quy hoach, xây 

dirng, qun l và phát trin do thi,. 

2. Ye miic tiêu và tm nhIn 

(1) Myc lieu tang quát: Dy nhanh toe d và nâng cao ch.t lixçmg do thi, 

hoá, phát trin do thi. bn vrng theo mng hxói, hInh thãnh mt sO do thj, chui do 

thi, dng lrc thông minh kt nOi vâi khu we và thO gii. Th• ch, chInh sách v 

quy hoach, xây dimg, quãn l' và phát trin do thj bn vttng co ban duçc hoàn 
thin. Kt cu ha tng cUa do thj, nht là ha thng k51 thutt khung và ha thng xà hi 

thi& yu duqc xay dirng và phát trin dng b, hi@i dai. Kinh th khu virc do thi, 

tang tri.r&ng nhanh, hieu qua và bn vrng. Chit hxçng sOng tai do thi m'(rc cao, 
bão dam dap irng cci bàn nhu cu v nhà và ha tng xã hi cho cu dan do thi. 
Phát trin kin tric do thi, hin dai, ath, thông minE, giàu bàn sac, các yu tO van 

hóad.c trnng ducic gi gIn và phát huy. -- 

(2) MOt s6 clii lieu ci tiJ 
- T5' l do thj hoá dn närn 2025 dat tOi thiêu 45%, dn nám 2030 dat trên 

50%. Ti 1 dt xay drng do thi, trên tOng din tIch d.t tr nhiên dat khoáng 1,5-1,9% 

vào näm 2025, den näm 2030 dt khoãng 1,9 - 2,3%. 

- sO hxng do thi, toãn quOc dn näm 2025 khoàng 950 - 1.000 do thi,, dn 

nam 2030 khoãng 1.000 - 1.200 do thi,. DOn näm 2025, 100% các do thi, hin có va 
do thi, mâi có quy hoach tOng thO, quy hoach phân khu, chuong trInh câi tao, chinh 

trang, tái thiOt và phát triOn do thi,; bào dam tOi thiOu 100% do thi,  loai III tth len 

hoàn thin tiêu chI phân Ioai do thj v co sâ ha tng do thj, nht là ha thng v y tO, 
giáo djc, dào tao và cong trInh van hoá cp dO thj. DOn nm 2030, hInh thãnh mt 

sO trung tam dO thi, cp quOc gia, cp vüng dat các chi tiêu v y tO, giáo d'ic và dào 
tao, van hóa cp do thj twmg throng mire bInh quân cUa các do thj thue nhóm 4 

nuóc db du ASEAN. 
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- Ti 1 d.t giao thông trn dt xay dirng do thj dt khoãng 11 - 16% vào nàrn 

2025, 16 - 26% vào nàm 2030. Din tIch cay xanh binh quãn trên mM ngithi dan 

dO thj dt khoãng 6-8 m2  vào nàm 2025, khoâng 8 - 10 m2  vào näm 2030. Dien tich 

san nhà binh quail du ngui tai khu virc do thi, dat ti thiu 28 m2  vào näm 2025, 

dn n.m 2030 dat thi thiu 32 m2. 

- D&n näm 2025, h. tng mang bang rng cap quang phü trên 80% hO gia 

dhih tai dO thj, ph c.p dch vi mng di dng 4G, 5G Va then thoai thông minh; t5' 

1 dan s tnthng thành tai do thj có tài khoàn thanh toán dien tCr trên 50%. Dri 

nàm 2030, ph cp djch vi mng Internet bang rng cap quang, ph cp djch vi 

mng di dng 5G, t 1 dan s truOng thành tai do thj Co tài khoán thanh toán then 

trtrên 80%.- 
- Kinht khu v1rc dO th dong gop vao GDP Ca nuâc khoâng 75% vào nam 

2025 và khoárig 85% vào näm 2030. Tr trpng kinh t s trong GRDP cüa the do 

th tnrc thuOc Trung uang dat bInh quân 25 - 30% vào nàm 2025, 35 - 40% vào 
nám 2030. Xây dmg duqc mang hthi do thj thông mirth trung tarn c.p quôc gia và 

c.p vng k& ni quc th va 3 - 5 do thj cO thucing hieu ducic cong nhn t&m khu 

virc và quoc t vào nam 2030. 

(3,) Tini nhIn dIn nám 2045: T l do thj hoá thuOc nhóm trung bmnh cao 

cüa khu virc ASEAN và Châu A. H thng do th lien kt thành inang luOi dng 

bO, thng nMt, can di giüa các vCing, min, có khã nang chMg chju, thich 1rng vâi 

bin di khi h.u, phông, chng thiên tai, ditch benh, bào ye thOi tnthng, kin tn1c 

tiêu biu giàu ban s&c, xanh, hien dai, thông rninh. Xây dirng di.rcic It nh.t 5 do th 

dat thm cc quc té, gi vai trô là dumi kt ni và phát trin vó'i mg hthi khu 

c va quc t. Ca cu kinh t khu virc do thj phát trin theo huâng hien dai vâi 

các ngnh kinh t xanh, kinh t s chim ti trQng lan. 

3. V các nhim vi và giài pháp chü yu 

M3t là, Jioàn t1zimn tijl cJu clzInh sách tçzo tIjuIn lçri c/jo qua trinh ho til! 

hod, cong tdc quy hoçzch, xây dcng, quãn lj và plzdt triln a'ô t/ij bn vCvng 

- Tip tic hoãn thien chmnh sách, pháp lut v tht dai, du tu, quy hoach, 

phát trin do thj, kin true, xây dtrng bào dam tInh minh bach, thng nht, loai bO 
the mâu thun, chng chéo. Sira dii, b sung hoàn thien dng bO các lu.t dt dai, 

quy hoach do  thi, xay dirng, kinh doanh b.t dng san, nhà a,... Sam xây khung 

phap 15 cho phát trin do thj thông minh, quãn l h thng k thu.t do thj và khOng 

gian ngrn dO thj. 

- Xây drng va chu.n hoá the tIeu chu.n, h thng chi tiêu, chi s v do thi 

hoá va phát trin do th bn vrng trên pham vi cã rnxóc và cho trng ving, dia 

phuang phü hçrp vOi thông le quc th và thirc tin Viet Nam; nâng cao tiêu chun 



8 

phông, chng thiên tai, cháy, n, sir c môi tru?ing, djch bnh, bão v môi truô'ng 
trong các cong trInh xay dirng do thj, Hoàn thien the quy djnh v tiêu chun eüa 

dcn vj hành chinh do thj phü hçcp vài dc dim vüng min, the do thi có tinh dc 

thu. Süa dii, b sung quy djnh v phân loai do thj bão dam tInh tucing thich, dng 

b giüa quy hoach tng th dcm vj hành chInh và quy hoch thng th h thng do 
th. Nghiên ciu, hoãn thin cci ch& chinli sách, tiêu chun, quy chu.n riêng cijo 
xây dirng va 1ira eh9n mô hInh phát trin dO thj bn vCing, phU hcp cho tirng vi)ng, 
min, tai nhUng dja bàn vng di nüi, cao nguyen, viing có tInh trçng y&i v quc 
phông, an ninh, các do thj co nhiu di tIch ljch sfr, di san van hoá, cánh quan thiên 
nhiên cn bào tn, gin gitr. Khc ph1ic triet d tInh trng nang loai dO thj khi chua 

dü tiêu chI. 
- Hoàn thin pháp luat và cãc cci ch& chInh sách tio thuan lcii cho các dja 

phucing trong x'tr 1'i các vn d lien ngành, lien vüng nhm Bào v ngun nuó'c, kk 

ni ha tng quãn 1 cht thai, sfr ding tài nguyen, dt dai, van tài cong cong, ha 
t.ng s và logistic...; du nr vao kt cu ha thng ving và ha thng dng chung, dc 
bit .â các khu cong nghip, khu ch xut, khu cOng ngh cao. Hoàn thin pháp 

luat, cci ch& chInh sách diu phi và kim soát di vài cong tác quy hoach, sr 

diing dt san xuAt và dt xây dirng khu cong nghip,. khu ch xuAt, khu cong ngh 

cao, các cim cOng nghip. 
- B trI ngun vn ngan sách nhà nuàc tucrng xrng d bào dam thrc hin 

các mic tiêu cüa chInh sách an sinh nhà i. Rà soát, hoan thin các chinh sách h 
trçi, mi dài, thU tic hành chInh v nba a xà hi. Tao 1p hành lang .pháp I và cci 
ch khuyn khIch hInh thành và phát trin các qu cho phát trin nhà a và bt dng 

san; cO chInh sách iru dâi, khuy&i khIch dU manh d thu hut ngun lirc xahOi du 

tix xay dirng nba &, nhà cho thuê di vOi nguii thu nhap thp, thu nhap trung bmnh, 

cái tao,  chinh trang do thj, xoá bO nba tam, khu 0 phi chmnh thüc, liip xi,ip tai các do 

thj. Tháo go' the vuang rnc v pháp l, ban hành cci ch& chinh sách dOt phá và 

phân cp tria d cho các dla phucing d dy nhanh cãi tao,  xây drng lai the chung 

cu cü, cOng trInh ht niên han sfr dmg, nhà 6' yen kênh rach, các khu dan cu nghèo 

trong do thj. 
Hai là, nâng cao chit lwrng quy ho çich do thj 1áp á'ng yêu cu xây drng, 

quãn ljphdt trkn do thj bn vü'ng 
- DM mài toàn diOn v phucing pháp, quy trInh, nOi dung và san phm quy 

hoach theo huâng quy hoach dO thj phâi Co cách tip cn da ngành, bao tram t.m 

nhIn dài han, toàn diOn,  có tInh chin luqc, ton trçng quy luat  thi tru?ing và nguyen 

tc phát trin bn vrng; bão dam tinh thng bac, lien tiic, thng nh.t, dy dU, tIch 
hp cUa hO thng quy hoach, gn két ch.t ch vói quy hoach nông thOn; phân djnh 

rO các vUng trong nOi dung quy hoach dO thj va áp dicing the cong cii kim soát 
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phát trin theo quy hoach và k hoach; gn quy hoach do thi vâi ngun hrc thirc 
hin. Xây dirng h thng d 1iu toàn quc v quy hoach phát tri&n do thj; rng 
dig rng ri h thng thông tin da 1 (GIS) và cong ngh s, nn tang s trong 

quy hoach và quail 1 phát trin dO th. 
- T chi.rc quy hoach, xây dirng và phát trin dO thj, vüng do thj, nht là quy 

hoach xây dirng ha thng k thu.t, ha t.ng xà hi, khu cong cong, quy hoach quãn 
1 sü ding không gian n6i, không gian ngm và h thng cOng trinh ng.in do thj 
phti hcip vài các chin hxcic, quy hoach, k hoach bão dam quc phông, an ninh; 
g.n k& cht ch giüa cOng tác 1p quy hoach, phát trin do thi. vâi nhim vi 1p 
quy hoach Va quãn 1, bâo v các khu quân sr và dja hmnh iru tiên cho nhim vi 

quc phOng, an ninh. 

- o d phân loai dt do th g&n vâi quy hoach do thj và mic dIch sir 

dçtng dt: quy hoach, k hoach sir dicing dt dO thj phãi phü hcp vâi quy hoach do 

thj duc phê duyt và quy hoach ha thng; ki&m soát ch.t chë quy trInh chuyn di 
tht nOng thôn thành d.t dO thj theo quy hoach và chixcing trInh phát trin dO thj. 

- T.p trung ru tiên thirc hin mic tiêu v phát trin do thj theo quy hoach 

trong chi&i hxqc, quy hoach, k hoch phát trin kinh th - x hi, k hoach d&u lix 

cOng trung han và hng näm cüa da phucnig. Hoàn thin các quy djnh, ch tài d 
xi'r l nghiêm các vi pham trong quy hoach và các dr an do thi chrn trin khai; 
gn trách nhim nguOi drng d.0 cAp üy và chInh quyn các nganh, các CAP lien 

quan trong cong tác 1p và th chirc thirc hin quy hoach do thi.. 

- Tng cung vai trô cüa Mt tran T quc Vit Nam, các th chirc chInh trj - 

x hOi, t chirc x hi - ngh nghip và ngiiài dan trong tham gia phàn bin vic 
1p và giám sat vic thirc hin quy hoach do thj. Thirc hin t& cOng tác tuyên 
truyn, ph bin pháp 1u.t, bão dam cong khai, minh bach; d tip cn thông tin 

trong quy hoach do thi.. 
Ba là, t(lp trung xay dy'ng, phát tHin Iz tIztng do tlzj quôc gia btn vfrng và 

ithng b3 v mçing lithi 
- Xây drng các chi&i hxqc, quy hoach v phát trin dO thi. qu6c gia dn nàm 

2030, thin nhIn den näm 2045. Tp trung xây drng các vü.ng do thi., hãnh lang do 
thj, dãi do thi. yen bin tren cci sâ xác djnh rO vai trô, chCrc näng cia trng do thi, 
nhAt là các do thi, dng 1irc cüa tirng vüng và cà mthc, do thj k&t ni khu virc và 

quc t. Xác djnh phát trin do thj là hat nhân phát trin kinh th - xà hi cAp vi1ng, 

tang mt d do thi, tai cac vng trung du va min ni phIa c, Tây Nguyen, dng 
bng sOng Ciru Long. Phát trin chuM các dO thi, bi&i, dO th hãi dão gn vài thrc 
hin Chin luqc kinh t bin va bào dam quc phOng, an ninh; quy hoach các khu 
dO thj yen bin trên các dja bàn có nn móng v[hig chc và cao d in di,nh, thun 
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tin giao thông và cung cp rnróc nçt trong txcYng lai; kim soát và giám sat ch.t 
chë vic 1k bin d phát trin do thj. Du tu nâng cao khã nng chng chju thiên 
tai, thIch irng v&i bin dèi khi hu cüa the do thj yen bin, dng bang song Ciu 

Long và các vUng sinh thai d bi tn thucmg. 

- Xây dirng va thirc hin dng b 'cáo ca ch& chmnh sách d phát trin Thñ do 
Ha Ni, Thãnh ph H ChI Minh và các thành ph trrc thuOc Trung uang, các do 

thj trung tam vtrng trâ thành cáo do thj hin dai,  thông minh, dn d.t và tao hiu 

1mg lan toá, lien kt vcing do .thj. Sü dirng cáo cOng cii quy hoach do thj, quy hoach 
phát trin kinh t - x hi và cáo cOng ci tlij trtxông khác d diu tit, kim soát 

ch.t chê s1r gia tang dan s6 do thi, nht là tai  cáo do thj dc bit. Thiro hin dMg bO 

cáo chinh sách giãi nén>  giãm tãi cho các do th lón, dua ngir&i dan ra cáo do thj 

xung quanh, th1mc dy phát trin các do thj v tinh, mô hlnh thãnh ph triro thuc 

thành ph& Quãn l ch.t ch vio phát trin nhà cao t&ng tai  các do thj lan, nht 

là khu vrc trung tam. Tfu tiên phát trin cáo do thj nhó (loai V) và vüng yen diô d 

h trçi phát trin nông thôn thông qua cáo mi lien kt dO thj - nông thôn. Du ttr 

phát trin các do th có giá tri v di san, du lch, do thj gk vâi nhUng dja bàn co 

nhiu tim nàng phát trin du ljch. 

- Xây dirng va trin khai hiu qua các d an, chuang trinh quc gia v phát 

trin do thj Viet  Nam üng phó vài bi&n di khI hu, phOng, chng thiên tai, doh 

bnh; câi tao,  chinh trang, tái thit và nâng cp do th; xây thing và phát trin các 

dO thj thông mirth; xây d'mng nông thôn mâi phü hqp vai dinh  hrnng do thi hoá. 

Phát trin cáo mO hinh do th mài phü hçip vâi thc tin, chü trçng mO hmnh phát 
trien do thi theo dinh huong giao thong (TOD) Nghiên cuu, xây dung tiêu chi xao 

djnh và phát trik cáo khu do thi có vj trf, chIme nng do thi nM tri nhuv phát 

trin dai  h9c, trung tam sang tao, kinh t dma khk, cong nghip, dão, cãng, san 

bay... và ban hành cáo cG ch& chinh sách phát trin riêng phii hcp. 

- Rà soát Va trin khai dng bO cáo chuccng trmnh oai tao, chinh trang tái thit 

do thj. Tng k&, dánh giá mô hinh ban chI dao  thirc hin quy hoach và du tu xây 

drng yang Thu dO Ha Ni, vfing Thành ph H Chi Mirth; nghiên elm, xây 

drng mô hlnh quãn l vüng do thj phü hcp cho giai doan mói. 

B6n là, dy mcmli phát trkn nhà ö, h th6ng lzi tihzg do thj dng b3, h4n 

dcxi, lien kIt, thi'cli &ng vó'i blln dôi khi'lziu 

- B tn ngun lrc va trin khai thçrc hin có hiu qua Chin hmço phát trin 

nhà a quo gia dn näm 2030, tm nhmn dn nam 2045. DM mai phuong thlro, mO 
hlnh quãn 1 và phát trin nba x hi, dc bia là nhà cho nguôi lao dng tai cáo 
khu cOng nghip. Cãi each thu tçlo hânh chInh, tao diu kin thun 1i cho cáo h 

gia dinh, cá nhân tir xây dimng, cãi tao  nba i phu hçp vài quy hoach dO th và quy 
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ch qun 1 kin tr(ic do thj. Quãn l và giãm sat chit ch vic phát trin nhà i cao 
thng tai trung tam các do th lan. Nghiên ciru, ban hânh cci ch, chinh sách riêng v 
du tu xay dirng nhà i cho Cong nhân khu cong nghip theo hixâng ixu tiên b trf 
dü qu5 dt phát tri&n nhà cho cong nhân Va các thit ch khác trong khu cong 
nghip, coi nhà a cong nhân là mOt h. tang thit yu cia khu cong nghip. Dua các 
chi tiêu v phát trin nhà a, trong do có chi tiêu bt buc phát trin nhà xä hi 

vào h thong chi tiêu phát trin kinh t - xã hOi  5 näm và h&ng näm cUa Ca nuâc và 

tirng tinh, thành ph; các tinh, thành pM bào darn M trI dü qu5 d.t d phát trin 

nhàaxahi. 
- Xây dirng và trin khai thixc hin the chuong trInh d.0 trr phát trin ha thng 

do thi, dn näm 203 O.:Tp trung nguM lirc du tu xây dirng hoàn chinh h tMng 
kt cu ha thng kinhtYà k5 thut din rng, ha thng s& Khuyn khich sir diing vt 
1iu xanh, xây drngà phát triri ha thng xanh, cong trInh xanh, tiêu thim nang 
1ung xaIih tai do thjDu tu tang cuông nàng lirc h thng ha thng rng phó vói 
bin di khi hu nh.t là tai dng Mng song Cüu Long. Chm tr9ng uu tiên quy 

hoach h thng du?mg bO, duang st hin dai, phát triên h tMng giao thông thüy 

piiU hcTp, bão darn thông su& và lien kt vi'ing, tao dng hrc phát trin kinh t - xà 
hOi, quc phông, an ninh; du tii khép kIn các duOng vành dai, thrà'ng xuyên tarn, 
h thong giao thông cOng cong ding b cO sirc chO' lan, ban; bai d xe t?i các do 

thj. Tang cuO'ng khai tháe si ding h thong không gian ng.m, cong trInh ngrn dO 
thj, khOng gian da ch(rc nang cüa do thj. Thrc hin ngrn hoá toàn bO các duông 
day, cap djch V11 cong cong tai do thj. Trin khai dng b, quyt lit vie phân loai 
chit thai r&n sinh hoat tai ngun, thüc d.y giãrn thiu, tái sir ding, tái cM eht thai 
rn sinh hoat tai the dO th: phát huy cOng ngh hien dai trong tái M rae thai. Xây 
drng l trInh va giãi pháp kha thi han cM xc cá nhan, nh.t là xe may tai các dO thj 
iOn. Xây dirng dng b v ha thng và ban hành các chinh sách uu dii .d khuyên 

khfch sir dcing phüang tin giao thông than thin vOi rnOi trmthng tai dO th. 

- Xây dirng, thiic d&y du tu phát trin ha tng s dng btai the do thj 
tuong duang vói eác rnrOc phát trin trong khu virc và trên tM gi6i; tich hcp h 
tMng do luàng, cam bin, các h tMng d 1iu, khai tháe hiu qua dáe nn tang va 

(mg dung cong ngh s vào các ha t.ng thit yu tai  do thi; thüc d.y mO hInh quan 

l' thông minh trong vn hành, quãn i' và khai thác h thng ha tng k thut dO 

thj. Câu tr(ic 'a  ha tAng cOng ngh thông tin va truyn tho1ig; hIrih thành mt s 

Mn tang s dàng chung cho các do tht, v1mg do th. 

- Nang cp, cài tao, xay dirng ding b h thng ha tAng xa hOi hin dai tai do 
thi. và mng luai cung cp djeh vi ha tAng x hi. Thirc hien lng ghép the mimc 
tiêu va djnh huOng phát trin h tMng cong trInh djch v1i ha tng x hi và nguôn 
lc thrc hin vào qua trinh 1p và phê duyt chuang trinh phát trin do thj. Tip 
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ttic có chInh sách khuyn khIch, iru däi dc biet v thud di vci các dr an cung cp 
dch v1i x hi do thj i các khu kinh t&, các vüng cong nghip lan. Di mói mô 
hinh t chirc, nâng cao hieu qua doanh nghip djch vij dO thj. Da dang  hoá các mô 
hinh cung cp dch vçi h tang x hOi;  thirc hien tIch hcip h thong h t.ng xã hOi 
vài các du mi giao thông tien Ich ti các do thj lan. 

Nam là, xay dy'ng và Jwàn thin mô iilnh cldnh quyn do thj; nâng cao 

h4u lrc, hiu qua quàn lj dO t/zj Va chat lu'p'ng cu3c s6ng do tizj, bão dam an 
sin/i vàp/zác lçiixã hi, an ninh, an toàn và trot tr dO tiij 

- Tng k& viec thirc hien thI dim t chtrc mô hInh chInh quyn do thj và 
các Ca ch, chInh sách riêng, có tinh ctc thu di vOi mt s dja phixang d lam can 
cir sthn hoãn thien th ch v chInh quyn do thj. Nghiënciru, sp xp, sap nhp, 
thành 1p mâi dan vi hành chInh do thj bão dam tInh tng th& dng b, phu hcip 
vâi quy hoch và yeu CâU phát trin. Tip tçic hoan thien chirc nàng quãn 1 nhà 
rnrâc v do thj tr Trung u'o'ng dn các cp chfnh quyèn dja phuo'ng; xác djnh rö 
chi'rc näng, nhiem vii cüa ca quan quân 1 nhà nuó'c dau rni va phát trin do thj 
Trung irnng và dja phuang. 

- Thc hien phãn cp và trao quyn manh  me cho các dja phucng trong quãn 
l do thj. Nâng cao näng 11rc, tang cuO'ng hieu qua và tinh chuyên nghip dáp 'áng 
yêu cau cüa chInh quyn do thj các cap. Xây di.rng ngun nliân lirc cho phát trin 
do thj. Xây drng vj tn viec  lam nghip vi chuyên ngành gân v6i nâng cao trinh d 
nAng lirc cüa di ngü can b, cOng chirc v quán l do thj tr Trung uccng dn da 
phuang. D.y nhanh chuyn di s6 trong quân l do thj, xây dirng chInh quyan dien 
tir tin tó'i chInh quyan s do. thj g.n k& cht che vói phát trian do thj thông 
minh. Tng kt, hoan thien Luât Thu do và các quy djnh phân cp quán 1" cho 
Thành phé H ChI Minh va các thành ph6 tr1rc thuc Trung irang phu hcp voi yeu 
cau phân cp, trao quyn tcr chiX mnh me cho chInh quyn các dO thj. 

- Xây dimg van hoá va li sang dO thj van minh. Hoàn thien quy hoach 
không gian van hóa do th dãp lrng nhu c&u sang tao  và huang thi cüa ngui dan, 
chü tr9ng tao  dirng nhiu khOng gian van hóa cOng cong. Rà soát thng th& sap xêp 
1a cãc thit ch van hóa, th thao Ca sâ ti các dO thj theo hurng thit thirc, hieu 
qua, da nàng, phiic vi1 rng râi cáç di tucTng, phu hcp vói Chi&n hiçc phát tniên 
van hoá, th thao dn nAm 2030. B tn diX qu dt và ngân sách hçp l, rang buc 
rO trách nhiem  cüã chü dau tu các khu dO thj di vai viec xây di.rng các thit ch 
van hóa, th thao cho cu dan; xa hi hoá, khuyn khIch các doanh nghip cüng dâu 
tEL. 

- Bão dam quyn tir do cu triX cüa ngiiôi dan vã xoá bO mci rào can Mi vo'i 
djch chuyn lao dng. Xây dirng, hoãn thien co ch& chinh sách nh&m bão dam cho 
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lao dng nông thOn di cu, lao dng phi chfnh thirc dirçc hoà nhp, tip cn bInh 

ding ngun lc, co cci hi phát trin Va huOng thi cong bang các djch vi xä hi c 

bn tai  dO th. M6 rng din bao phü cUa h thng an sinh xà hi tâi lao dng di 

cix. Rà soát, hoân thin chinh sách v h trq hc tsp, day ngh& vic lam cho ngui 
dan bj thu hi quyn sir diing dt trong qua trinh dO thj hoá. Thüc dày binh dng 

giOi, cO chInE sách quan tam tao  vic lam cho nr giài tai  do thj. 

- U'u tiên ngun lirc phát trin các dch vi xà hi co bàn tai  do thj, nhAt là 

djch vii giáo dic, y th và chàm soc sirc khoê. Tang du lir, biên ch bào dam phát 

trin h thng y t. dir phông, y ci sO tai  do thj dáp 1mg yêu cu thirc tin. Hoàn 

thin mô hinh ca quan kim soãt và phOng, chng djch bnh tai  Trung 'crcmg và các 

dja phtrng bào dm dng b vó'i qua trInh phát frin do thj, dãp üng yêu cu bào 

v, chansóc và nâng cao sic khoê dan cu do thj. Nâng cp ha thng và hoàn thin 

h thng::quãn  1" tInE hu6ng khn cp, tAng cuing näng lirc phông, chng và giãm 

thiu thiên tai, djch bnh tai  cãc do thj. 

- Xây dirng va hoàn thin các mô hInh bào dam an ninE, trt tir, an toãn xä 

hi trong quàn l dO tht phü hçip vâi yeu cAu thirc tin, chü tr9ng 1mg dwig cOng 

ngh s trong qua trInh thirc hin. 

- Tang cuO'ng các bin pháp kim soát, cãi thin cht krgng không khI tai CáC 
dO thj, giàm thiu nhanh ô nhim bii, ting n; xây dixng dng b h thng quan 
trc, giám. sat cht lucing môi truOng tai  các do thj; ch tr9ng xlr 1 nithc thai sinh 
hoat và ch.t thai r.n dO thj; cãi thin cAn bàn tmnh trng o nhim môi trung và v 
sinh môi trumg 0' các khu cOng nghip, c1im cong nghip, các khu nhà 0' cüa ngithi 
thu nhp thp trong cac do th. Co djnh huOng và giãi pháp phát trin các vüng 
dm xanh xung quanh các do thj; phát trin các ngánh sOn xut nông nghip xanh 
phiic vii do thj. 

- Tang cthng hcp tao qu& té toàn din trên cáo lTnh virc quàn 1 nba nuâc 

v xay dng và dO thj. Khuyn khich cáo do th tang ci.thng h(p tác,vài thC do thi, 
các t chlrc quc t. ChIt dng, tIch cic tham gia h thng rnng ltrOi các do. thj 
xanh, thich 1mg, bOn s&c, bn vttng và thông minh 0' khu virc và quc..t& 

Sdu là, p/id! triln kin/i ti kizu vtc tô t/zj; t61 mái co c1164, chIn/i sac/i tài 

chin/i và dâu tw phdt triln a'ô thj 

- Trin khai cáo chuong trinh, d& an tái thit do thi hiu qua d nOng cao 

hiu qua si diing tht cho phát trin kinh t khu vrc dO tht;  khai thác hiu qua va 

bn vQ'ng các cOng trinh van hOa, ljch sIt, các khOng gian cOng cong nhu via he 
trong phát trin kinh té khu vi1c do thj. Dy nhanh vic di di có tr.t tr các co' sâ 
san xut ch bin, ch tao  thâm diing lao dong, trung tam logistic d.0 môi, cáo co' 
s& gay o nhim môi truäng hoc có nguy co gay ãnh huâng dn an toOn cho ngii 
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dan ra khOi khu vi.xc trung tam các do thj lan; quy hoach li h thng bnh vin, 
trtthng di hoc, cao dng, c0 si nghiên cl'ru, trung tam logistic, trung tam thucmg 
mai, chçi du mi, rnng hthi chç dn sinh. 

Phát trin kinh t djch vi, các ngành cong nghip. ch t?o  tiên tiên và Co 
tInh chin krçc, phát trin kinh té s6, kinh té tu&n hoàn, kinh t chia sé, kinh th ban 
dêm, kinh té du ljch, th thao... tai  các do thj dc bit và các do thj ion; phát triên 
kinh t g&n vOi chui giá trj kinh t nông nghip nông thôn và phát trin djchvii xà 
hOi tai các do thj nhO. Khuyn khIch phát trin các thj t1r, th trn nông - cong 
nghip trên cc sO các khu dn cu nông thôn hin có trO thành các trung tam dch 
vi, san xut, ch bin, cung cp thrc ph&m, nguyen lieu, chuyn giao cong ngh... 
Ban hàn}i các chInh sách khuyn khIch và nhân rng các mô hInh khu kinh t& khu 
cong nghip sinh thai yen bin 'g.n vOi hInh thành phát trin do th tai các da 
phuang yen bin, mô hinh khu cong nghip - do thj - djch v tai  các do thj. 
Khuyn khIch các do thj xay dçrng thtrong hiu gn vói thüc dy phát trin kinh th 
cüa do thj. Chi'i trgng phát trin ngun nhân lrc, nh.t là ngun nhân lrc chit hrcrng 
cao t?i  các dO thj. Khuyn khIch các dO thj hçxp tic, xây d1mg các trung tam dôi 
mOi sang tao  gn vOi các san phm chin luc và th manh  cUa dja phi.xcing. 

- Nghiên can, hoàn thin chInh sách thu& phi lien quan dn bt dng san 
nhm khuyn khIch sir dicing nhà, dt Co hiu qua. Uioàn thin hành lang pháp 1 và 
mô hInh th chirc phü hçp d Nhà nuOc quãn 1 thi. trtthng b.t dng san, kim soát 
và si ding hiêu qua giá tri. gia tang tix dt khi ha thng do thj, nht là ha thng giao 
thông duqc du tu mO rng và khai thác qu5 dt hai ben tuyn duOng nhm tao 
ngunthuchodôthj. - 

- Tháo gi các vlróTig mc v chinh sách tao  dng 1irc d huy dng vn dâu 
tu cho yang Ha NOi  và ng Thãnh ph6 H ChI Minh. Tip tic rà soát, hoàn thin 
c ch, chinh sách quân l tài chInh, ngân sách dc thñ di vOi Thu dO Ha Ni và 
Thành ph H ChI Minh và mt s6 do thj iOn. Rà soát, xac djnli t5' l ngun thu gitt 
lai hçrp i hon dhi vOi các dO thi. d.c bit d bão dam phát huy vai trô ciXa các do thi. 
dng içrc trong cã nuOc, có Ca ch tao ngun thu, phan cp ngân sách d lai  cho các 

do thj có k hoach nâng loai dO thj. Phãn quyn manh  me cho các chInh quyn do 
thj các khoãn thu ti'x cac loi thu, phI. Thi dim, tin tOi mO rng phân cAp cho cac 
thành ph trirc thuôc Trung uong và các do thj khác dáp Ong cac tiêu chuan, diêu 
kin dugc quyt dnh mt s khoàn thu d.c thu gAn vOi yêu cu tang ciRing trach 
nhim cung cAp djch vii do thj. 

4. V t chfrc thçc hin 
- Các tinhuy, thành Uy, các ban dãng, ban can sir dâng, dáng doàn, dãng üy 

trrc thuc Trung ucng th chirc h9c tip, quán trit Nghj quyt tOi can b, dang viên; 
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xay dirng Chucing trInh, k Iioch hânh dng thrc hiri Nghj quyt vài 1 trinh và 
phân cong cii th; b sung, cii th hoá các chi tiêu nêu trong Nghj quy& vào k 
hoach näm và theo ttrng giai doan cüa ngành, dja phucing, Ca quail, dan vj; djnh kS' 
kim trã, dánh giá vic thirc hin. 

- Dãng doàn Quc hOi  lãnh dao, chi dao  nghiên ci'ru, sira di, b6 sung, hon 

thin pháp 1ut d tao  thun igi cho qua trInh do thj hoá và phát trin do thj bn 
vüng theo tinh thn cüa Nghj quyt; tang cthng giám sat vic xây dmg và t ehrc 
thirc hin chin hrgc, quy hoach Va các chinh sách phát trin dO thj; 1nh d.o ban 
hành các ngh quyt thi dim v the ea ch& chInh sách de thU, vixçit tri phü hgp 

v9i chü tnro'ng, djnh huâng nêu tai  Ngh quyt và thirc tin, yêu câu phát triên. 

- Ban can s1r dãng Chinh phü chi dao xay dirng và trin khai thire hin cãc 
chin luge, quy hoach v phát trin do thj qu& gia, Chuang trInh qu6c gia v xây 

d'i.rng, ci tao,  chinh trang tái thit do thj và phát trin d th, phát trin kt cu ha 
tng do th và the chin hxcic, d an, ehucing trinh tr9ng dim khác lien quan dn 
phát trin do thj; xây dirng và trin khai thc hin Quy hoch thng th dun vj hânh 
chInh the cp giai doan dn nm 2030, thm nhmn dn narn 2045; phê duyt cac quy 
hoach phü hçrp. vOi tinh th.n cüa Nghj quyt; uu tien b6 tn dU ngun 1irc thc hin 
the nhim vi d neu trong Nghj quyt; khkn truang chi dao  rà soát, b sung, hoàn 
thin the van ban duâi 1ut thuOc thm quyn có lien quan dn do thj hoá và phát 
trin dO thj. 

- Mt tr.n T que Vit Nam vã cãc th chCrc chInh tri - xâ hi xây dung 
chuung.trmnh, k hoch giám sat vic thrc hin Nghj quyêt. 

- Ban Tuyên giáo Trung uo'ng chü tn phi hgp vâi Ban Kinh t Trung uang 
Va cáe ca quan lien quan huâng dn vic tuyên truyn Va quán trit thirc hin 

Nghj quyt. 

- Ban Kinh th Trung uong chU trI, phi hçip voi các co quan lien quan 
thung xuyên theo döi, huârig dn kim tra, giám sat, don dc tnin khai thirc hin 
Nghj quyt; djnh k' sci kit, tng kt vic thirc hin, báo cáo B Chinh trj, Ban BI 
thu.!. 
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