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I- TINH H!NH VA NGUYEN NHAN
Phát buy truyn thng ljch si ngàn näm van hin và anh hung, vj tn, vai
trô là "Trung tam dtu não chInh trl - hành chInh quc gia, trung tam l&n v van
hoá, khoa h9c, giáo diic, kinh t và giao djch quc tá, mt dng hrc phát trin
cüa vüng dng bing Song Hng và Ca nithc", Dàng b, chInh quyn và nhân
dan Thñ do Ha Ni dã nghiêm tue quán trit, trin khai t chirc thirc hin Co
hiu qua Nghj quyt s 11 -NQ/TW cüa B ChInh trj khoá XI v phuang huâng,
nhim vii phát trin Thu do Ha Ni giai doan 2011 - 2020 và dã d?t duçc nhiêu
thành tru nM bit, dóng gop quan tr9ng vào sir nghip xây drng và bào v T
quc. Kinh t duy trI tang truYng khá, dat bInh quân 6,83%/nàm; GRDP/ngui
näm 2020 dat 5.325 USD, gp 2,3 lan nãm 2010. Quy mO, Co cu kinh tê
chuyn djch theo huàng tIch c1rc. MOi trithng dAu tu kinh doanh duçic cài thin.
Hi tng kinh t, xã hi duçc nâng len mt bithc; kt qua xây dirng nông thôn
mi là du n ni bit. Sir nghip phát trin van boa, giáo dic và dào tao, khoa
h9c và cOng ngh, chãm soc và báo v sic khoê nhân dan, cong tác bào dam an
sinh xâ hti, tao vic lam, giám nghèo bn vftng dat nhiu kt qua tIch c1rc; cht
Iuçmg cuc sng cüa nhân dan Thu do khOng ngüng ducyc nâng len; diên mao
cüa Thu do cO nhiu di thay, van minh, hin dai han. ChInh trj, xã hi n djnh,
quc phông, an ninh tip tiic duçc giü vitng; quan h di ngoi, hi nhp qu&
t duçc m rng; vai trô, vj th, uy tin cüa Thñ do ngày càng du?c nâng cao
cá trong nuc và quc tL Cong tác xây dirng, chinh dn Dàng và h thng chInh
trj tip tic duçc quan tam, trin khai thirc hin có hiu qua; nãng 1irc, phucmg
thüc lânh dao, sirc chin du cña cp u, t chüc dáng các cp, ch,t luçmg di
ngU can bô, dãng viên cO chuyn bin tIch circ; s'çr chi do, diu hành cüa chinh
quyn, boat dng cüa Mt trn T quc Vit Nam, các doàn th chInh trj - xã
hi các cp tip tc drnc di mdi, nâng cao chit luçmg.
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Ben cmnh nhüng kt qua và thành tIch dã d?t duçic, Ha Ni van con nhiéu
hmn ch, yu kern can khc phitc. Nhiu tim nãng, 1çi th cüa Thu do vn chua
duçc dánh giá, khai thác, phát buy dy du. Tang truO'ng kinh t chua thrc sir
bn vUng. Chua hoàn thành mt s miic tiêu, chi tiêu quan tr9ng Nghj quyt da
ra. Ha Ni chiia th hin rö vai trô là trung tarn, dng 1irc tang triiàng và phát
trin cüa vüng dng bang Song Hng, vüng kinh t tr9ng dim Bc B Va C
nuc; nãng lirc cnh tranh con thp, nht là so vâi khu virc và th giri. H tng
kinh t, xã hi phát triên chiia dáp üng duçc yêu câu; cong tác quy hoach, quàn
l quy hoach, quán 1 dt dai, xây dmg, phát trin do thj, trt tçr, an toàn giao
thông, bào v rnôi tmông con hn ch; phát trin kinh t xã hi, phát trin do
thj chua toàn din, thiu dng b; nhiu dir an 1ón chm dugc trin khai, gay
lang phi ngun lirc; vic quy hoch xây dirng các do thj v tinh không dt k
hoich. Phát trin van boa, xã hi, xây dirng con ngithi Ha Ni chua thirc si
tixcng xüng vâi vai trO, vj th, tim näng và nn tang ljch sir - van boa ngàn näm
van hin cüa Thu d. H thng y tê, nht là y t dir phOng, y t co s con nhiu
bt cp. TInh hInh an ninh chInh trj, trt tçr, an toàn xã hi trên mt s dja bàn
vn tim n nhiu yu t phüc tap. Lien kt, hçip tác giüa Thu do vi các dja
phizang trong vüng và Ca nurc chua hiu qua. Cong tác xây dirng Dàng và h
thng chInh trj, quán 1 nba nrnrc trén mt s lTnh virc cOn hn ch; vic xây
dçrng, cüng c t chüc b may và cOng tác can b chiia dáp üng diiçc yéu cu,
ca bit cOn có can b chü ch& bj kST lut, bj xü l hInh sir ânh hithng dn uy tIn
cüa Dáng b.
Nguyen nhân cüa nhUng h?n ch& yu kern nêu trên chü yu là do cOng tác
quán trit, th ch boa, trin khai, to chuc thic hin Nghj quyt cüa B Chinh trj
hiu qua chua cao. Nhn thuc cua mt s cp ui', to chuc dàng, chInh quyn,
Mt trn T quc Viêt Nam, doàn th chInh trj - xA hi, mt b phn can b,
dáng viên và than dan v vi trI, vai trO và trách nhim cüa Thu do chua sâu sac,
toàn din. Nang lirc, phuang thuc lath dao, sirc chiên du, tu duy, thm nhIn
chin luçic, chI và khát vong phát trin cüa mt s cp u, t chuc dàng cOn
hmn ch; nang Fçrc, tinh thn trách thim cña mt b ph.n can b, dãng Vien
chua ngang tm thim vii; thüc, thai d phiic v1i nguOi dan, doanh nghip
chua tt. Mt s c ch& chInh sách dc thu chua phü hçp vâi yêu cu, dc
dim, nhim v1i phát trin Thu dO. Vic phan cOng, phan cp, phi hp giUa cac
b, nganh Trung uo'ng di vó'i Thu do cO mt chua hop l, thiêu thu&ng xuyen,
kjp thi.
II- QUAN DIEM, MVC TIEU
1. Quan diem
- Thng nht cao trong thin thüc ye vj tn, vai trO quan tr9ng dc bit và
yêu cu, nhirn vii phát trin Thu do Ha Ni dn nàm 2030, tm nhIn dn
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nãm 2045; t?o brnc chuyn có tInh dt phá trong huy dng süc manh tng hqp,
khai thác hiu qua tim näng, 1çi th cüa Thu do, két hQp vi nguôn 1irc cña cà
nuc và ngun 1irc quc t, xay dirng và phát trin Thu do thrc sir xüng dáng là
trung tam du não chInh tn - hành chinh quc gia, trái tim cüa Ca nithc; trung
tam lan v kinh t, van hoá, giáo diic và dào tao, khoa h9c và Cong ngh và hi
nhp quc t; xay dirng Thu do Ha NOi tra thành dO thj thông minh, hin di,
xanh, sach, dçp, an ninh, an toàn; phát trin nhanh, bn vüng, có sirc lan toà dê
thüc dty vüng dng bang Song Hng, vüng kinh tê tr9ng dim Bàc B Va C
nuàc cüng phát trin.
- Phát trin Thu do Ha Nôi "Van hin - Van minh - Hiên dai" là nhiêm v11
chInh trj quan tr9ng dc bit trong chin hzc xây drng và báo v T quc vai
tinh thin "Ca nuâc vi Ha NQi, Ha Ni vi cà nuac"; là trách nhim, nghia vii cüa
toàn Dàng, toàn dan, toàn quân, cüa ca h thng chInh trj; là nhim vi hang du
cüa Dàng b, chInh quyn và nhân dan Thu dO Ha Ni.
- Tp trung uu tiên hoàn thin th ch phát trin Thu do toàn din, dng
b, dáp üng yêu cu phát trin nhanh, bn virng và hi nhp qu& t; kt hçp hài
hoà phát trin kinh t, van hoá, xà hi, mOi trithng gn vai bào dam quc phông,
an ninh, dM ngoi; kt hçrp hài boa, nhutn nhuyn giüa giü gin bàn sc van hoá
vi phát trin kinh t và giüa phát trin kinh t vi phát trin van hoá, trong do
van boa, con nguè'i vüa là miic tiêu, vüa là nn tang, ngun içrc, dng 1irc d
phát trin Thu do.
- Dy manh xây dirng Dáng b và h thng chInh trj cüa Thu do Ha Ni
thirc sir guo'ng mu, doàn kt, trong sach, vUng manh toàn din, tiêu biu; xây
dmg di ngü can b Ha Ni có trinh d cao, có phm cht dao drc trong sang,
näng dng, sang tao, dam nghi, dam lam, dáp üng yeu cu nhim v11 là nhân t
có nghia quyt djnh; xây drng nguai Ha Ni hào boa, thanh ljch, nghia tinh,
van minh, tiêu biu cho van boa, hrcing tn và phm giá con ngi.ri Vit Nam.
2. Miic tiêu và tam nhln
2.1. Muc tiêu dn nám 2030
- Thu do Ha Ni là Thành ph "Van hin - Van minh - Hin dai"; trâ
thành trung tam, dng hrc thñc dy phát trin vñng dng bang Song Hng, vüng
kinh té tr9ng dim Bc B và cã nuac; hi nhp quc t sâu rng, có süc canh
tranh cao vai khu v1rc và th gii, phn dtu phát trin ngang tm thu do
nuac phát trin trong khu v1rc.
- Tôc d tang truâng GRDP bInh quân giai doan 2021 - 2025 cao hon
muc tang binh quân chung cña cá nuàc; GRDP giai doan 2026 - 2030 tang
8,0 - 8,5%/nam; GRDP bInh quân du ngui dat 12.000 - 13.000 USD.
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2.2. TEm nhIn dtn nàm 2045
Thu do Ha Ni là thành ph kt ni toàn cAu, có müc sng và cht KT9'ng
cuc song cao, vi GRDP/ngithi dat trén 36.000 USD; kinh t, van boa, xà hi
phát triên toàn din, dc sAc và hài hoà; tiêu biu cho Ca nithc; có trInh d phát
triên ngang tam thu do các nuâc phát triên trong khu virc và trên th gi&i.
III- NHIM VIJ, GIAI PHAP CHU YEU
1. Tiêp tuic nâng cao nhn thtrc ye vi trI, vai trô, tam quan trQng cüa
Thu do; xây dtrng Thu do Ha Ni "Van hiên - Van minh - Hin di"
- Tp trung quán trit, tuyên truyn, tao six thng nhAt cao trong nhn thirc
O tat cà các cAp, các ngành, can b, dàng viên, nhân dan Thu do và cà nithc v
vj trI, vai trô dc bit quan tr9ng và trách nhim phát triên Thu do Ha Ni ngàn
näm van hin, anh hung, trung tam dAu não chInh trj - hành chInh cüa quc gia,
trung tam Ian v van hoá, giáo dijc và dào tao, khoa h9c và cOng ngh, kinh t
và hi nhp quc t.
- Khyi dy và phát buy manh me truyn tMng each mng, ngàn näm van
hin, anh hung, hoà bInh, hUu nghj, tinh thAn chü dng, sang tao, chI tir l?c,
tir cithng và khát v9ng yuan len cüa can b, dãng viên và nhân dan Ha Ni.
2. Phát triên kinh tê Thu do nhanh và ben vü'ng trên cif s& tiêp tuic
dAy manh co' câu hi kinh té gAn vol di mOi mô hInh tang trtrO'ng, huy
dng và sfr dung có hiu qua mçi nguôn life
- DAy manh co cAu lai kinh t gAn vâi di mai mO hinh tang trrnrng, lAy
khoa hoc, cong ngh cao và di mâi sang t?o là dng lirc then chôt d phát triên
kinh t - xa hi; phát buy hiu qua ngutn hrc tn tu con nguai, dAy mrth irng
dicing khoa h9c, cong ngh và thành tiru cüa cuc Cách mng cong nghip lan
thu tir. Thüc dAy manh me qua trInh chuyn di s& phát trin kinh t so, xã hi
s và cac mô hInh kinh t m&i gAn vói chuyn djch cc cAu lao dng. H trçl phát
trin bn vItng, dng b các thj truô'ng tài chInh, tin t; thj truYng chimg
khoán; thj truYng bAt dng san; thj truang khoa bce và cong ngh; thj truang lao
thng; thj truO'ng djch vii van boa.
- Xây d%rng mt s ngành, san phAm cOng nghip sü diing cOng ngh hin
dai, than thin vOi môi tnthng, gia trj gia tang cao; phát tniên các san phAm lang
nghà, nhAt là các lang ngh truyên thng và các djch vv dc trung cüa Thu do.
tfu tiên phát trin san xuAt cOng nghip - cong ngh cao và các loi djch vii có
giá trj gia tang cao nhu tài chInh, ngân hang, bào him, logistics; phát trin cOng
nghip van hoá, du lich thành ngành kinh t müi nhn, nhât là du ljch van hoá.
- Tp trung co' cAu lai, nâng cao hiu qua san xuAt nOng nghip, phát tnin
nOng nghip sinh thai, cong ngh cao; phAn dAu tra thành dja phuang di dAu

18.NQTW15.DOC

5

trong phát trin nông nghip sinh thai, nông thôn hin dai, nông dan van minh,
gn vi bào tn, phát huy các giá trj van hoá, ljch s1r truyn thng dan tc. IJu
tiên xây dmg vành dai xanh, bào dam môi tru&ng sang. Chü tr9ng phát trin
cong ngh ging, cong ngh bâo quàn, ch bin sau thu hoach, gAn vi phát
trin thj tru&ng tiêu thii san phm.
- Huy dng và si ding có hiu qua mçi ngun 1irc d khai thác t& nht
tim näng, lçii th cüa Thu do v van hoá, khoa hoc, cong ngh. Phát huy vai trO
dn dat, t?o ding litc cüa du lit cong kt hçrp vi khuyn khIch, phát buy các
nguôn von tr khu vtc tu nhân, khu virc du tu nithc ngoài, các nhà tài tr? Va to
chi'rc qu& t...; khori thông, huy dng và sü diving hiu qua ngun 1irc tr dat dai,
tài nguyen g.n vOi phát trin h thng kt cau h t.ng và quy hoach phát trin
kinh t - xã hi. T5u tiên dtu lit, phát trin các chi.wng trInh m11c tiêu, d,t an
tr9ng dim, dc bit là các dit an kt cau h tang kinh t - xã hi; day mnh
chuyn di s, phát trin ha tang s& kinh t s& xã hi s, h tang giao thông, do
thj thông minh, h tang lien kt vüng. Co Co ch, chInh sách phà hp d xü 1,
thüc day các du an chm trin khai, nhat là các dir an duçc phê duyt lit trrnc
thñ dim diu chinh ma rng dja giâi hành chInh Thñ do.
- Cüng cO, nâng cao hiu qua hoat dng doanh nghip nhà nuOc, h thng
t chüc tin ding và h thng qu5' tài chinh; phát trin các thành phtn kinh t&
trong do có co ch phü hcp thüc day phát trin kinh t lit nhân thirc sir trà thành
mt dng 1çrc quan tr9ng cUa kinh t Thu do. Thñc day phát trin doanh nghip
di mri sang tao, khoa h9c và cong ngh, kt ni theo chui giá trj vOi các
doanh nghip trong vüng kinh t và cà nucc cüng nhu trong khu vrc và th giri.
Chu dng thu hut có chçn l9c dau lii nuó'c ngoài; ixu tiên các ngành, linh virc có
dóng gop tIch citc cho qua trInh tái co cu kinh t; thu hut các tp doàn da quc
gia thành 1p các trung tam di mi sang tao, trung tam nghiên cüu phát trin
dt trii s& tai Ha Ni. Quyt lit cài cách hành chinh, tháo gei khó khãn, vuóng
mac, t?o thun igi và tit giàm chi phi cho ngui dan, doanh nghip, to chuyn
bin rö net v cài thin mOi tri.liing dau tu kinh doanh, nâng cao nang suat lao
dng, nang 1irc cnh tranh trong ni.thc và quc t.
3. Phát trin manh me siy nghip van hoá, xây dirng ngtrôi Ha Ni
thanh ljch, van minh, xü'ng dáng là trung tam km v giáo dic và dào to,
khoa hçc và cong ngh, y té. Bão dam an sinh, phüc lçi xã hi, nâng cao
chat ltrng cuc song cüa nhân dan Thu do
- Tp trung phát trin van boa Thu do xung tam vai truyn thng nghIn
nAm Thang Long - Ha Ni; xây drng Ha Ni thcc sir là trung tam hi tii, kt tinh
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van hoá cüa cá niic, tth thành ngun 1irc phát trin mi cho Thu do. Tp trung
báo tn, phát huy các giá trj di san van hoá 4t th và phi vt th& các di tIch,
cong trInh kin trüc có giá trj, trçng tam là các di san th giói, di tIch quc gia;
dâu tu xây dirng mt so cOng trInh van hoá, th thao mri, tiêu biu cüa Thu do
(h thng nba hat, quáng tru&ng, tuqng dài, cOng viên, M hp th thao, trung
tam hôi ch trin lam...). Quan tam du tu dung mirc d phát trin van hoá,
timg brnrc thu hçp khoàng each v hu&ng th van hoá giüa thành thj và nông
thôn. Tang cithng t chüc các sir kin van hoá, th thao, du ljch, trin lam và
phát trin các san phm van boa, du ljch có thumg hiu mang tm quc t.
- Nâng cao chit luqng giáo diic và dào tao toàn din. Xây di,rng Thu dO
Ha Ni thirc si là trung tam 1ón, tiêu biu cüa Ca nithc v giáo duc, dào tto chit
hrQTig cao, thich üng vi qua trInh chuyn di s quc gia, di mi sang tao và
hi nhp quc ti... Co cc ch, chInh sách uu dãi, thu hut ngun lirc xã hi du tu
phát trin giáo diic, dào tao; h thng trumg có nhiu cp h9c, tru&ng chit
1i.rong cao; các loai hInh lien kt dào tao trong ntthc và quc té.
- Dy mtnh nghiên cim, chuyn giao, ung diing, phát trin khoa h9c, cOng
ngh và di mi sang tao; xây dirng Ha Ni tth thành trung tam di m&i sang
tao, nghiên ciu, phát trin, chuyn giao cong ngh hang du cua cá nu6c và khu
vrc vâi ht than là Khu cOng ngh cao Hoà Lac, các vin nghiên cthi, tnrO'ng
dai h9c. Phát trin math thj tru&ng khoa h9c - cOng ngh; khuyn khIch, h trq
doanh nghip tham gia hoat dng di miii cOng ngh, xây dirng h sinh thai
khâi nghip sang t?o. Co c ch, chInh sách thu hut, phát huy trI tu cua di ngü
trI thüc, chuyên gia, nhà khoa h9c hang du trong nuc và quôc té vào sir
nghip xây dçrng, phát trin Thu do.
- Xây dmg h thng y t tiên tin, hin dai, tp trung phát trin rnt s
linh virc tip cn trInh d cOng ngh th giri. Nâng cao chit lixçng khám, chüa
bnh; nang hrc h thng y t dir phông, y t co s, h thng bác sT gia dInh, bào
dam chãm Soc toàn din sirc khoé than dan. Huy dng các ngun hrc xa hi xay
dirng mang luri ca s khám, ch&a bnh chit krqng cao, hin dai; c sâ nghiên
ciru và chuyn giao cOng ngh y, duçc cüa tu nhân và du tu nuàc ngoài; gn
phát trin du ljch vài chäm Soc SUC khoê.
- Phát trin h thng an sinh xa hi toàn din, bao phu toàn dan, m rng
di tuçmg thii huing chInh sách, tao diu kin cho ngtthi dan tip cn ti da các
djch v1i xã hi thit yu. Thirc hin dng b các chInh sách xa hi, phn du
khOng con h nghèo theo chun cua Thu do, nâng cao phüc li xã hi, bao dam
cOng bang xa hôi, thu hçp khoãng each chénh lch giàu - nghèo giUa thành thj
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và nông thôn. Thiic hin t& các chInh sách v dan tc, ton giáo, chàm soc nguii
cao tui, bào v tré em, bInh ding gii, vi sr tin b cüa phi,i flu; giái quyt hiu
qua các t nan xã hi.
4. Nâng cao chat hrqng cong tác quy hoch, thiyc hin nghiêm vic
quãn ly quy hoch; dy manh xây drng két can h tang dông b, phát trin
và quail 1 1ô th; khai thác, sfr duing hiu qua tài nguyen, bão v môi trtrông
- Nâng cao cht luçmg cong tác quy hoach, thirc hin nghiêm k' cuong
quy hoach và quán 1 quy hoach, báo dam cong khai, minh bach, có tm nhIn
chin luçic, liT duy dt phá, vüa phát huy tim näng, lçi th sn có, v1ra tao ra
ngun licc, không gian và dng lirc phát trin mOi cho Thu do, g&n kt hal boa,
hçip l, gop phn thüc dy sr phát trin cüa các dja phuong khác trong vüng và
Ca nuâc; trQng tam là Quy hoach Thu do th?ñ k' 2021 - 2030, tm nhIn dn
näm 2050; diu chinh tng th Quy hoach chung xây drng Thu do dn näm 2030
và tm nhIn dn nàm 2050 vi Song Hng là tWc xanh, cánh quan trung tam,
phát trin do thj hài hoà hai ben song cüa Ha Ni. Nghiên cüu tang ti l dt phát
trin do thj; xây dirng mô hInh thành ph tWc thuc Thu do tai khu virc phIa
Bc (vüng Dông Anh, Me Linh, Soc San) và phIa Tây (vüng Hoà Lac, Xuân
Mai); xây dxng do thj thông minh trên ca si phát trin khu virc hai ben triic
Nh.t Tan - Ni Bài; tp trung trin khai quy hoach, du tu xây dirng, n djnh
dan cu hai ben b Song Hong và Song Dung; quy hoch phát trién không gian
ngm do thj, không gian xanh và không gian cong cong. Quy hoach xây dirng
khu v1Ic nông thôn hài hoà, gtn vri phát trin do thj, giü gin bàn sc van hoá
truyn thng, kt ni dng b vâi quy hoach khu vrc do thj; khai thác hiu qua
cành quan thiên nhiên vüng nông thôn kt hçrp vri phát trin du ljch xanh.
- T.p trung du lir phát trin, nâng cp h thng kt cu ha tang kinh t - xã
hi cüa Thñ do mt each tng th, dng b, hin di và hiu qua; trong do chü
tr9ng phân b& uu tiên hyp 1 ngun vn tü ngân sách nhà nuâc, kt hcip vii dy
math huy dng các ngun 1irc xä hi cho các dir an kt cu ha ttng, nht là dui
hInh thuc di tác cong tu (PPP), gn vâi dy manh phân cp, phân quyên cho
Thu do. Dy manh phát trin h thng giao thông dng b, hin dai; hoàn thành
xây dirng các tuyn thrng quc 1t, duO'ng cao thc, duO'ng vành dai, h thông
durng kt ni ni vüng và lien vüng theo quy hoach, dng b vi quy hoach
kin trüc, cánh quan, xay dirng do thj van minh, hin dai; dy nhanh tin d các
dir an dung st do thj; du tu xây dirng them các cu qua Song Hông, SOng
Dung. Phn du hoàn thành dumg Vành dai 4 truâc nãm 2027 và chun bj dâu
tu, xay drng du&ng Vành dai 5 truâc näm 2030. Mo' rng, nâng cap san bay
quc t Ni Bài; nghiên c1ru, xây d%rng them I san bay quc t dáp ing yêu cu
phát triên vüng Thu do và khu virc phIa Bc.
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- Phát trin do thj Ha Ni thông minh, hin dai, có bàn sic, t?o hiu üng
lan toà, lien kêt vüng do thj phIa Bc và Ca nithc. Tp trung hInh thành mt s
circ tang trithng mdi; tng buôc t?o ra chum do thj, các do thj v tinh, mO hInh
phát trin dO thj theo djnh hithng giao thông (TOD) di dôi vi quãn l chit chë
vic phát trin nhà cao tang và gia tang dan s t?i khu ve do thj trung tam.
Phn dAu dn nàm 2025 có 3 - 5 huyn và dn näm 2030 có them 1 - 2 huyn
phát trin thành qun. Cài t?o, chinh trang, tái thit do thj gAn v&i bào tn, phát
huy giá trj và khai thác hiu qua, bn vüng các cOng trInh, không gian ljch sü
van boa tai khu viic nôi do ljch sü. Xây dirng co' ch& chInh sách dc thü, thirc
hin hiu qua vic cái t?o, xay dirng li chung cu Cu; di di các co s cong
nghip gay 0 nhim mOi trithng, Co sâ giáo diic dii h9c, bnh vin theo quy
hoach ra khôi khu vrc ni thành; uu tiên sü diing qu5' dt sau di di d xây dirng
cOng trInh cong cong, phüc lçri xä hi.
- Dy mtnh üng diing khoa bce và cOng ngh trong quàn 1 do thj; tang
cizóng ki 1ut, k cuong, thirc hin tt cong tác quán 1 do thj, dc bit là trt tr
xây dmg, giám thiu, tin tâi chm dirt ün the giao thông. Khai thác, sir d1ing có
hiu qua và bn vüng ngun hrc v tài nguyen, riht là dt dai; chü dng phông,
chng thiên tai, üng phó vài bin di khI hu.
- To chuyn bin rO net trong cOng tác báo v mOi truô'ng, huó'ng ti
xây dirng Thu do xanh, sch, dçp, phát trin bn vüng; thirc hin dng b,
hiu qua các giài pháp nhtm cài thin chit lu?ng không khI; xir 1 co' bàn ô
nhim mOi triing nuó'c các h thng sOng, h; hoàn thành cái to môi trung
Song Nhu - Song Day, song To Ljch; các chucing trInh chng üng, ngQtp; h
thng xir 1 rae thai, nithc thai, cay xanh do thj... theo quy hoach.

5. Bão dam quc phông, an ninh, trt tr, an toàn xã hi Thu do trong
mci

tInh buông

- Thrc hin tt nhim vii trçng yu, thuèng xuyên là báo dam quôc
phông, gilt vltng an ninh chInh trj, trt tir, an toàn xã hi; theo döi sat, nm chic
tInh hInh, chü dng phiscing an üng phó kjp thai, khOng d bj dng, bt ng
trong m9i tinh hung. Báo dam tuyt di an toàn các miic tiêu, sir kin quan
tr9ng din ra trên dja bàn, to mOi truäng hoà bInh, n djnh, an ninh, an toàn d
xáy dung, phát trin Thu dO và dt nuó'c. Tp trung xây dirng 1irc lu'ng quân
dci, cOng an chInh quy, tinh nhu, hin di.
- Tang cu&ng hiu hrc, hiu qua quán l nhà nwc v quôc phông, an
ninh, xây drng vffig chic th trtn lông dan; dy mnh xây dmg khu virc phông
thu các cp, kt h?p cht chë gilta phát trin kinh t - xã hi vâi bào dam quc
phông - an ninh; chU trng xây dirng các cOng trInh có tInh luO'ng diing cao.
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Thm djnh chat chê các chiicing trInh, d an, di an hçip tác qu& t, dâu tu nrnc
ngoài ti khu virc chin luçc v quc phông, an ninh; bão dam phát triên kinh té
Thu do
quy hoach t6ng th b trI th trn quc phông, an ninh trong khu virc
phông thu.
- Trin khai quyt 1it các giài pháp trong phông nga, du tranh, trn áp,
diu tra, xü l các loai ti pham. Chu dng du tranh lam tht bai mi am muu
chng phá cüa các th rc thu djch, các di tung co hi chInh trj phàn dng.
Tang cithng rà soát, trit phá các bang, nhóm ti pham Co t chüc; ti pham
xuyên quc gia; ti pham sü diing cong ngh cao; ti phm kinh t, môi truO'ng,
ma tug; ti phm có tinh con d, xã hi den...
6. Dy manh cong tác di ngoii, hi nhâp quôc t, hçrp tác phát triên,
nâng cao v th, uy tin cüa Thu do
- Dy manh cOng tác di ngoi, hi nhp quc t; chü dng và tIch crc
nm bAt Co hôi, nhAt là các hip djnh thucmg mai th h mdi; cüng cô các môi
quan h tmyn thng, ma rng hçrp tác vâi các thu do, thành pM trên th giai.
Tang cuO'ng di ngoi nhân dan; tIch circ tuyên truyn, thông tin dôi ngoi ye
Thu dO vai ban be quc t và dng bào ta a nuâc ngoài.
- Nêu cao trách nhim "Ha Ni vi câ nuac, cüng Ca nuâc", chü dng phoi
hqp vai các ban, b, ngành, doàn th Trung uo'ng, các dja phuong trong cá nuâc
và các t chuc quc t trong qua trInh xay d1rng và phát trin Thu dO.
7. Tang cirôiig xây dirng, chinh don Bang và h thông chInh trj trong
stch, vUng manh
- Quy& lit, kiên trI thrc hin có hiu qua cong tác xây drng, chinh dn
Dàng và h tMng chInh trj. Nâng cao nang 1rc lãnh dao cüa Dâng b; xây drng
h tMng chInh trj tinh g9n, lien thông, hiu hrc, hiu qua, gAn vOi tang cu6ng
1ut, k cucing trong thirc thi nhim v1i; dAy manh phân cAp, phân quy&n, di
dOi vai chü trQng cOng tác thanh tra, kim tra, giám sat và kim soát quy&n lirc,
giám sat vic thirc hin các chü truclng, nghj quyt cüa Dàng và Co ch, chmnh
sách, quy djnh pháp lutt cua Nha nithc, nhAt là & cAp co sâ; thirc hin nghiem
quy djnh v phOng, cMng tham nhüng, tiêu circ, thirc hành tit kim, cMng lang
phi; nãng cao tInh tir chü, tçr chju trách nhim cüa cAp u, chInh quyn cac cAp,
cá th hoá trách nhiém Ca nhân...
- Tp trung xây dimg di ngU can b, nhAt là can b lãnh dao, quãn l cac
cAp cO nàng hrc, trInh d cao, chuyên nghip, có bàn linh, phâm chAt dao düc
t&, guoig mu, näng dng, sang tao, dam nghi, dam lam, dam chju trách
nhim, có chI vuon len, khát v9ng cng hin cho sx nghip phát trién Thu do.
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Co cy ch, chInh sách phü hqp nhm thu hut, trçng dicing ngun nhân Iirc chit
h.r9'ng cao trong nuórc và quc t; thijc hin tt cor ch khuyn khich, báo v can
b nàng dng, sang tio, vi 1çi ich chung theo quy djnh.
- Tip tic dM mri hiu qua phiscmg thüc lãnh do cüa Dãng, näng 1irc,
hiu luc, hiu qua quãn 1 cüa các cp chInh quyn; di mâi manh me ni dung,
phuo'ng thüc, nâng cao hiu qua hot dng cüa Mt trn T quic, doàn th
chInh tn - xã hôi các cp và các hi qutn chüng; xây dimg, cüng c khM doàn
kt toàn dan, ma rng, phát buy dan chü trong Dàng và trong xã hi, phát buy
vai trô cüa nhân dan vüa là trung tam, chñ th& vüa là di tuçing thii hithng các
thành tru trong qua trInh xây dirng và phát trin Thñ do.
8. Hoàn thin h thông pháp 1ut ye Thu do vó'i cr ch, chInh sách
phü hçrp, dáp trng yen can phát trin Thu do trong giai doin mói
- Trén Ca so' tng kit, b sung, süa dM Lut Thu d, khn trrnYng rà soát,
hoàn thin h thng pháp lut vOi các cor ch& chInh sách dc thu vu9't tri cho
Thu dO; xác 1p rO vj tn, vai trO, trách nhim và quyn han, khai thác hiu qua
tim näng, th mtnh cUa Ha Ni. Dy manh cái each hành chInh, ct giám, dan
gián hoá thu tc hành chInh, tao chuyn bin rO net v môi tnro'ng du tu kinh
doanh, nâng cao nãng 1rc canh tranh, chü tr9ng tháo g khó khàn, vuàng mac,
tao thun li và tit giâm chi phi cho nguo'i dan, doanh nghip.
- Tang ei.ro'ng phân cp, phân quyn cho Thu do trén mt s linh v1rc
nhm tao sir chü dng, tang tInh tr chü, tir chju trách nhim trong thrc hin
nhim v1j phát trin kinh t - xã hti, bào dam quc phông, an ninh, di ngoi
cüa Thu do gn vó'i cor ch kim soát quyn l?c; các chuang trInh, dir an kt ni
lien vüng, lien tinh, phiic vli da miic tiêu, kt ni ha tng, phát trin ngun nhân
1irc cüa vñng...
- SO'm tng kt mô hInh thi dim vic thirc hin không t chüc Hi dng
nhân dan cp phuo'ng trén dja bàn Ha Ni, hoàn thin t chüc, b may chInh
quyn Thu dO theo huâng tinh g9n, hin dii, hot dng hiu lic, hiu qua, lien
thOng, phñ hop vo'i vai trô, vj trI và yêu cu phát trin, quán l Thu do trong giai
doan phát trin mo'i.
IV- TO CHC THVC HIN
1. Các cp, các ngành, các dja phuong trong ca nuo'c, nht là Dáng b,
chInh quyn và nhân dan Thu dO Ha Ni cn quán trit sâu sc Nghj quyt;
chü dng phi hop, xây dirng các chuang trInh, k hoach t chiirc thirc hin
Nghj quyt.
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2. Dãng doàn Quc hi lãnh dao sira dM Lut Thu do va mt s 1ut có
lien quan theo huó'ng tang cithng phân cp, phân quyn cho Ha Ni, trong do
imi dn vic chü dông ngun thu, nhim v11 chi nhm uu tiên hin nüa ngun
hrc du tu cho phát trin, bào dam kinh phi thirc hin các dir an tr9ng dim quc
gia trên dja bàn Thu do Ha Ni.
3. Ban can sir dàng ChInh phü ban hành chuang trInh hành dng thirc
hin Nghj quyt. Chutn bj và trInh Qu& hi xem xét, thông qua Lut Thu do
sira di. Xây dirng mt s co ch& chInh sách dc thu và phân dtp cho chinh
quyn Thu dO Ha Ni thm quyn, trách nhim giài quyt cong vic phü hçip
vâi yeu cu, nhiêm vu däc thu cüa Thu do, tr9ng tam là các lTnh virc dâu tu, tài
chInh, quy hoach, dt dai, quán 1 trt tr xây drng, giao thông, mOi trung, dan
Cu, t chüc b may, biên ch... Chi dio dy nhanh tin d chun bj và dAu tu
xây dung mi cac cOng trInh, dir an tr9ng dim quc gia v ha tang giao thông,
thu igi, mOi truO'ng, do thj trén dja bàn, nht là dumg Vành dai 4, Vành dai 5.
Sim diu chinh, phê duyt tng th Quy hoch chung xây dirng Thu do Ha Ni
dn nãm 2030 và tm nhIn dn nãm 2050; nghiên thu tang ti 1 dt phát trin do
thj và xây dirng mO hInh thành ph trirc thuc Thu dO. Djnh ki h&ng nãm, hoc
khi cn thi&, lam vic vi Thñ do Ha Ni d kim dim, dánh giá tin d thrc
hin Nghj quyt.
4. Các cp u, t chuc dàng và h thng chInh trj cüa Ha Ni trién khai
thirc hin nghiêm tñc và có hiu qua Nghj quyt. Phát huy cao d sir dng thun
xã hi, vai trO lãnh dao cüa t chüc dáng, sr vào cuc cua cà h thng chInh trj
và các ttng 1p nhân dan nhm sm dim Nghj quyt di vào cuc sang.
Ha Ni cO trách nhim chü dng phi hop vâi các ban, bô, ngành Trung
uang sam nghiên ciru, d xut b sung, sua di Lut Thu o, hoàn thin các quy
hoach cO lien quan dn Thu do, ban hành cac van bàn hithng din, c ché, chInh
sách d t chuc th?c hin thing lçi Nghj quyt. To chuc th?c hin cO hiu qua
các chuo'ng trInh, k hoach và thim vii phát trin hng näm, các chucing trInh,
dir an tr9ng dim trên dja bàn. Dy manh vic lien kt, hop tác, thñc dty vri các
dja phrnmg trong vüng và cá nuOc cüng phát trin, dng thai tich circ m& rng
quan h vai các di tac nuac ngoài.
5. Các ban dáng, ban can sir dàng, dàng doàn, dãng u' trrc thuc Trung
umg phi hop vói Thu do Ha Ni xay dirng các chuang trInh, k hoach, co ch,
chInh sách ciii th d trin khai thrc hin Nghj quyt; thuang xuyên kim tra,
phi hop, giüp Ha Ni tháo g& khó khãn, vuóng mc trong qua trInh xây dirng
và phát trin.
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6. Các tinh uST, thành u trong cá nuyc, nht là trong vüng Thu do, vüng
dng b&ng Song Hng và vüng kinh t tr9ng dim Bc B, tich circ phi hçp
vâi Thu do Ha Ni tang cumg các hInh thüc lien kt, hçip tác phü hçp vi nhu
cu và th manh cüa các dja phtxang, t?o sir thng nht và sirc manh tng hçip v
kinh t, van boa, xã hi, quc phông, an ninh cho Thu do Ha Ni, cho mi dja
phung, cho toàn vüng và Ca nuâc.
7. Mt trn T quc Vit Nam, các doàn th chInh trj - xã h,i tang cuô'ng
lãnh dio, 4n dng các t chüc thành vién, doàn viên, hi viên, can b, cOng
chüc, viên chi'rc và ngui lao dng chip hành chñ trtxang, duè'ng 1i cüa Dáng,
pháp lut cüa Nba nuc, có trách nhim tham gia, dóng gop vào qua trInh xây
drng và phát trin Thu dO.
8. Ban Tuyên giáo Trung ixcrng chü trI phi hçp vi Thành u Ha Ni Va
các Co quan lien quan hrnng dn vic tuyên truyn và quán trit thrc hin
Nghj quyêt.
9. Van phông Trung ucmg Dàng chü trI, phi hçip vi các co quan lien
quan thithng xuyên theo dOi, giám sat, kim tra, don dc vic trin khai thirc
hin Nghj quyt; phi hpp vâi Thành u Ha Ni djnh k' so kt, tng kt, báo
cáo B ChInh trj, Ban Bi thu.

T/M BO CHINH Tifi
.TONG BI THu

Noi nhân:
- Các tinh u, thành uS',
- Các ban dãng, ban can s,r dãng,
dãng doàn, dãng uS' trirc thuic Trung rnmg,
-BanBIthuTrungtxcmg
Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh,
- Các dàng u5' dcn vj sir nghip Trung u'cmg,
- Các dông chI U5' viên
Ban Chap hành Trung rong Dãng,
- Liru Van phong Trung iioig Dãng.
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