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                                  THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị 
toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP về 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 
01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển

 bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
_______________

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 
2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ về Chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí
Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đồng chí 
Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Tham dự trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có các đồng chí
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng: Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; 
Chủ tịch Ủy ban nhân nhân thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Thanh; Đại diện Lãnh đạo 
các Ban, Bộ, ngành liên quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật,
Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội; các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Tài Nguyên và
Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tư pháp, Giáo dục 
và Đào tạo, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và 
Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Y tế; Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính viễn Thông Việt Nam; Đại diện các tổ chức quốc tế: 
Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Chương 
trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Viện Kỹ thuật và Công nghệ Xây dựng Hàn 
Quốc (KICT), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO); đại diện các Hội, Tổng hội, Hiệp 
hội, các Viện nghiên cứu, Trường đại học, các Doanh nghiệp và Chuyên gia trong lĩnh 
vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị và các cơ quan thông tấn, báo 
chí của Trung ương. Tham dự trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân của 63 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí: Chủ tịch, Phó Chủ tịch
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Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Sở, Ban, 
ngành, thành phố, thị xã trực thuộc. 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu và tham luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị như sau:

I. Về tinh thần, ý nghĩa chính trị của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 
tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị 

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về 
“Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045” là Nghị quyết đầu tiên của Bộ Chính trị ban hành về 
phát triển đô thị Việt Nam bền vững. Để triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06-
NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 
2022 về Chương trình hành động của Chính phủ, trong đó thực hiện tinh thần chỉ đạo 
của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông 
suốt” với quan điểm, mục tiêu nhằm cụ thể hóa một cách tốt nhất, đưa chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Chính phủ.

II. Về các kết quả đạt được của Hội nghị
Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 được tổ chức để thiết thực hưởng ứng 

Ngày Đô thị Việt Nam 8 - 11 cũng là Ngày Đô thị hóa Thế giới, kết hợp đánh giá tình 
hình phát triển đô thị trong thời gian qua và đặc biệt là triển khai Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW. Thủ tướng Chính phủ ghi 
nhận và đánh giá cao Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị 
Hội nghị rất chu đáo, toàn diện, kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm rất cao, các Bộ ngành, 
địa phương, Hội nghề nghiệp và các chuyên gia đã có nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết 
và rất trách nhiệm. Các ý kiến tại Hội nghị đều đã khẳng định:

1. Về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của đô thị
- Phát triển đô thị là động lực phát triển của nền kinh tế, góp phần xây dựng nền 

kinh tế độc lập tự chủ và tích cực chủ động hội nhập hiệu quả.
- Đô thị hóa và phát triển đô thị là cơ hội đối với mỗi quốc gia, mỗi khu vực, 

địa phương để có thể phát triển và tăng trưởng vượt bậc về mọi mặt. Phát triển đô thị 
đồng thời là động lực của phát triển kinh tế, là cảm hứng cho sự phát triển chung của 
đất nước. Hiện nay, khu vực đô thị đã có những đóng góp quan trọng và ảnh hưởng 
sâu rộng đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của quốc gia. Nếu phát triển đúng hướng, 
phát triển bài bản, có tầm nhìn, có đột phá, đô thị sẽ phát huy được hết vai trò của 
mình. Nhưng trong kịch bản ngược lại, phát triển đô thị thiếu định hướng và tầm nhìn 
có thể gây ra những hậu quả phải giải quyết lâu dài.

- Đô thị hóa là xu thế tất yếu khách quan của Thế giới, phát triển đô thị Việt Nam 
vì vậy không thể nằm ngoài xu thế này, phải kết hợp nội lực với ngoại lực, kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, kết hợp nguồn lực bên trong với nguồn lực 
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bên ngoài để phát triển. Đô thị luôn gắn với văn minh, sáng tạo, đổi mới, cơ hội phát 
triển, nhưng cũng là khu vực tập trung nhiều thách thức cần giải quyết như vấn đề bảo 
vệ môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, phòng chống rủi ro không báo trước. Do 
đó, việc quan tâm hoạch định chính sách, các giải pháp thúc đẩy quá trình đô thị hóa, 
phát triển đô thị có kế hoạch, có lộ trình là nhiệm vụ thiết yếu để nắm bắt được xu thế, 
hóa giải được những khó khăn, thách thức để phát triển đô thị nhanh và bền vững. 

2. Chủ trương, chính sách phát triển đô thị và tình hình kết quả thực hiện
- Trong nhiều năm qua, các chủ trương của Đảng về phát triển đô thị đã được 

kịp thời thể chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được bố trí nguồn lực, tổ chức 
thực hiện để phát triển đô thị có hiệu quả, qua đó đã hình thành một quá trình liên 
tục, xuyên suốt từ chủ trương, cơ chế, chính sách tới thực tiễn phát triển đô thị, hình 
thành nên sự thống nhất và lưu tâm chung của các cấp, các ngành.

- Sau 35 năm đổi mới, nhất là sau 10 năm thực hiện điều chỉnh Định hướng phát 
triển tổng thể hệ thống đô thị Việt Nam được phê duyệt năm 2009, công tác quy hoạch, 
xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ 
thống đô thị quốc gia đã phát triển mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng, khẳng 
định là động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của mỗi vùng. Không gian 
đô thị được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư 
theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn. Chất lượng sống của cư dân đô thị 
từng bước được nâng cao cả về tinh thần và vật chất. Diện mạo kiến trúc cảnh quan, 
kiến trúc công trình của đô thị đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, có bản sắc 
riêng, có nhiều giải thưởng quốc tế, giao lưu với các nền kiến trúc, văn hoá quốc tế 
nhưng vẫn giữ được bản sắc. Diện mạo đất nước thay đổi thông qua phát triển đô thị. 
Bước đầu đã hình thành cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo; 
khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo tại các đô thị lớn. Tăng trưởng kinh tế ở khu 
vực đô thị đạt trung bình từ 12 - 15%, cao gấp 1,5 - 2 lần so với mặt bằng chung cả 
nước. Các đô thị đã đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng phúc lợi 
xã hội, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ. Kinh tế khu 
vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Cùng với 
sự nghiệp đổi mới của Đảng, công tác đô thị cũng đổi mới, đô thị hoá đã trở thành 
động lực phát triển của cả nước và của mỗi vùng.

- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, còn nhiều tồn tại, hạn 
chế và thách thức trong phát triển đô thị cần giải quyết như: vấn đề quá tải về hạ tầng 
đô thị, trong đó có hạ tầng giao thông, hạ tầng điện nước, hạ tầng viễn thông; thiếu nhà 
ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng thu nhâph trung bình; tác động của biến đổi khí hậu, 
tình trạng ngập lụt, ô nhiễm môi trường đô thị ngày càng gay gắt; tình trạng các dự án 
phát triển nhà ở, phát triển đô thị chậm được đầu tư, dự án “treo” còn phổ biến; hạ tầng 
về y tế, giáo dục, văn hóa,… chưa phát triển ngang tầm với kinh tế, đã bộc lộ nhiều 
hạn chế và hiện nay đang bị quá tải, nhất là khi đại dịch Covid-19 diễn ra.
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- Thách thức đặt ra là làm thế nào để tăng trưởng của các đô thị không gây áp 
lực lên nguồn lực đất đai có hạn, không áp lực lên cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện có, 
không phát triển phân tán thiếu bền vững, không làm hạn chế các cơ hội của thế hệ 
tương lai; nâng cao chất lượng quy hoạch, chất lượng đô thị, quản lý phát triển đô thị, 
thực hiện thành công mục tiêu cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu, bảo tồn di 
sản, khắc phục các điểm nghẽn trong phát triển, tạo lập các nguồn lực mới cho đô thị 
phù hợp quy định và tình hình mới; thúc đẩy sự hình thành và phát triển mới các mô 
hình đô thị bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn ở đô thị, 
ngày càng nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng với những rủi ro không báo trước.

III. Về các quan điểm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP 
về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW đã 
đề ra 15 nhóm chỉ tiêu cụ thể hướng tới phát triển đô thị xanh, đảm bảo vệ sinh môi 
trường, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu, thông minh và phát 
triển bền vững. Các chỉ tiêu đề ra khá cao, do vậy, để hoàn thành cần có tư duy, cách 
tiếp cận mới và nỗ lực rất lớn trong thực hiện. Với yêu cầu này, trên cơ sở các quan 
điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP, yêu cầu 
các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tham mưu triển khai thực hiện cần tập trung 
lưu ý một số quan điểm chỉ đạo lớn như sau:

- Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan, 
trên cơ sở đánh giá cụ thể hiện trạng để đưa ra mục tiêu, đề ra nhiệm vụ sát với tình 
hình thực tế, có tính khả thi. 

- Công tác quy hoạch phải đi trước một bước, cần có tư duy đổi mới và tầm 
nhìn chiến lược, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh 
của địa phương, của tỉnh, của vùng, phát hiện ra những tồn tại yếu kém để giải pháp 
xử lý phù hợp. Tư tưởng chỉ đạo phải xác định coi trọng công tác quy hoạch, quy 
hoạch để tạo ra nguồn lực, đầu tư thích đáng cho công tác quy hoạch sẽ tạo ra nguồn 
lực tối ưu. Ngược lại, không có đầu tư đúng mức cho công tác quy hoạch có thể gây 
lãng phí nguồn lực trong tổ chức thực hiện, phát triển thiếu bền vững, không tạo được 
đột phá. Công tác quy hoạch phải tổng thể nhưng thực hiện phải phân kỳ, có nguồn 
lực đến đâu làm đến đấy, triển khai có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nguồn lực 
và thời gian, cần làm đến đâu chắc đến đó, việc nào phải xong việc đó, tránh dàn trải.

- Quy hoạch và phát triển đô thị phải đa dạng hóa nguồn lực, kết hợp nội lực 
với ngoại lực, nguồn lực trong nước và ngoài nước, nguồn lực của nhà nước với xã 
hội, nguồn lực của nhân dân, đẩy mạnh hợp tác công tư. Đồng thời, phát huy hiệu quả 
nguồn lực từ con người, đất đai, biển, sông nước, nguồn lực từ truyền thống lịch sử, 
văn hóa. Phân bổ, khái thác và sử dụng nguồn lực phải đảm bảo hiệu quả, hợp lý.

- Phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực 
phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của các cấp, các ngành. Tăng cường kiểm tra, 
giám sát. Tăng cường và thực hiện thực chất công tác tổng kết, đanh giá kết quả thực 
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hiện quy hoạch và phát triển đô thị theo đúng chỉ đạo, quan điểm của Đảng: “Tổng kết 
để xây dựng lý luận, tổng kết để biết cái nào làm tốt thì tiếp tục phát huy, cái nào chưa 
làm tốt thì có giải pháp khắc phục”.  

IV. Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP
1. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP.
 Chương trình hành động của Chính phủ với 33 nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu

Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình khẩn trương chủ động, tích cực thực hiện thiết thực, hiệu quả; trong đó 
tập trung 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau:

(1) Nhóm nhiệm vụ nâng cao, thống nhất nhận thức: Quan điểm chỉ đạo là phải 
nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế của đô thị trong sự phát triển chung. Nhận thức 
đúng thì hành động đúng, có tư duy phương pháp luận và phương pháp tiếp cận đúng 
với yêu cầu nhiệm vụ, chức năng quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Nâng cao nhận thức về phát triển đô thị, bao gồm 3 trụ cột chính gồm: công tác quy 
hoạch, công tác xây dựng và công tác quản lý. Từ nhận thức như vậy cần có hành động 
tương xứng, phù hợp.

(2) Nhóm nhiệm vụ nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch đáp ứng 
nhu cầu phát triển đô thị: Trước hết là nâng cao chất lượng công tác tư vấn quy hoạch, 
công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Chất lượng kiến trúc và quy hoạch đô thị, 
quy hoạch xây dựng cần được lồng ghép hài hòa ngay từ khi nghiên cứu và trong quá 
trình thực hiện quy hoạch đô thị, thiết kế, quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị, bảo đảm 
đô thị có bản sắc vùng miền, phát triển bền vững.

(3) Nhóm nhiệm vụ về đầu tư phát triển, xây dựng đô thị: Phải có nguồn lực, 
huy động được đủ nguồn lực. Quan điểm là phải phải kết hợp giữa nội lực và ngoại 
lực; nguồn lực của nhà nước và nguồn lực của xã hội, của tư nhân, nguồn lực của các 
nhà đầu tư và nguồn lực của hợp tác công tư. Yêu cầu các các bộ ngành, các tỉnh, thành 
phố vận dụng tối đa khuôn khổ pháp lý hiện hành, trọng tâm là Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư để huy động các nguồn lực hợp pháp trong phát triển đô 
thị. Tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông nhằm tạo ra 
không gian phát triển mới, tạo ra khu đô thị, khu vực phát triển mới, tạo ra sinh kế cho 
người dân. Tiếp tục hoàn thiện các mô hình chính quyền đô thị.

(4) Nhóm thực hiện song song các nhiệm vụ, đề án theo chuyên ngành riêng: 
Phát triển đô thị không phải là nhiệm vụ của một ngành, một cấp, mà đòi hỏi mà phải 
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả 
giữa các cấp, các ngành, giữa các địa phương, giữa các vùng miền để tạo ra nguồn lực. 
Vì vậy các ngành, các cấp cần rà soát các nhiệm vụ có liên quan để ưu tiên tổ chức 
thực hiện song song, thiết thực tạo hiệu ứng cộng hưởng; phối hợp, thống nhất trong 
phát triển đô thị vì lợi ích chung của quốc gia, của dân tộc.
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(5) Nhóm nhiệm vụ về xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, văn bản pháp luật: 
Tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống cơ chế chính sách hiện hành về quy hoạch 
và phát triển đô thị, phát hiện các rào cản, vướng mắc, các mâu thuẫn, chồng chéo 
hoặc lạc hậu, cần tháo gỡ trên tinh thần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm mở rộng dần, 
không cầu toàn, không nóng vội; hoàn thiện từng bước, làm tới đâu thì chắc tới đó. 
Tăng cường bám sát thực tiễn và kịp thời phản ứng chính sách hiệu quả, phù hợp. Đặc 
biệt lưu ý giải quyết các yêu cầu thực tiễn bức xúc như tắc nghẽ giao thông, ngập úng 
đô thị, thiếu nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng thu nhập trung bình; vấn đề ô nhiễm 
môi trường trong đô thị; vấn đề phát thải nhà kính; các vấn đề thiếu hụt về hạ tầng văn 
hoá xã hội như: y tế, giáo dục, thể thao, cây xanh.

2. Các giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP.
Để các mục tiêu đề ra trở thành hiện thực, các cấp, các ngành đã quyết tâm 

rồi, phải quyết tâm hơn nữa; đã cố gắng, nỗ lực rồi, phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa; 
hành động phải quyết liệt, trọng tâm hơn nữa để thực sự có sản phẩm, kết quả mong 
muốn. Yêu cầu các Bộ ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai, 
thực hiện các vấn đề cụ thể sau:

- Bộ Xây dựng: Phải tích cực hướng dẫn, chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa 
phương trong quá trình xây dựng chương trình hành động cụ thể của địa phương. 
Kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình 
quốc gia về đô thị nhằm tích hợp các nguồn lực, không để tình trạng quy hoạch 
phân tán, nhiều chương trình triển khai chồng chéo, thiếu hiệu quả; đồng thời phối 
hợp kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ.

- Các Bộ ngành trung ương: Chủ động xây dựng và giám sát các chỉ tiêu có 
liên quan đến phát triển đô thị. Thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ thường xuyên để Chính phủ có chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời; xem xét xây 
dựng cơ chế, tạo điều kiện, hướng dẫn để xác định, tạo lập nguồn lực thực hiện; 
hướng dẫn địa phương về bố trí, phân bổ nguồn lực để triển khai Chương trình hành 
động tại địa phương. 

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đô thị trên cả nước: Là chủ 
thể trực tiếp quản lý, tổ chức triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP về Chương trình  
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW. Sự thành công của 
Chương trình hành động này phụ thuộc vào sự chủ động, sáng tạo trong đổi mới tư 
duy cấp địa phương. Do vậy, địa phương cần quán triệt sâu sắc Chương trình hành 
động của Chính phủ, bổ sung các chỉ tiêu vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy, 
xây dựng cơ chế thực hiện nghiêm túc; bám sát các chỉ tiêu; giám sát chặt chẽ trong 
quá trình thực hiện. 

- Đối với các cơ quan truyền thông, báo chí: Tuyên truyền, lan tỏa và tạo hiệu 
ứng tốt trong toàn xã hội về vai trò, vị trí về đô thị. Đây sẽ là một trong những yếu 
tố đảm bảo việc triển khai thành công 33 nhiệm vụ thuộc 5 nhóm nhiệm vụ giải 
pháp của Chương trình hành động của Chính phủ. 
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Với sự quyết tâm và vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, các 
cấp, các ngành và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các đô thị Việt Nam sẽ có sự phát 
triển mạnh mẽ và đột phá; kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và 
bền vững; chất lượng sống tại đô thị tiến tới mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu 
cầu về nhà ở và hạ tầng cho cư dân đô thị; kiến trúc đô thị phát triển hiện đại, xanh, 
thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn, phát huy. 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi 
nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của chính quyền các địa phương, các 
đô thị, sự đóng góp tích cực hiệu quả của các Tổng hội, Hội, Hiệp hội, các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các trường, 
viện nghiên cứu và cơ quan báo chí đối với sự phát triển của các đô thị.

Trên đây là nội dung Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Đô thị 
toàn quốc năm 2022. Văn phòng Chính phủ xin thông để các cơ quan, tổ chức biết, 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Các Bộ: XD, NV, NN&PTNT, CA, QP, TN&MT,
  GTVT, KH&ĐT, TC, TP, LĐTB&XH, GD&ĐT, 
  CT, KH&CN, YT, TT&TT, NG;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Các Tổ chức quốc tế: WB, UN-Habitat, SECO, 
AfD, GIZ, ADB;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Bộ Xây dựng (để gửi Thông báo đến các
 cơ quan, tổ chức dự Hội nghị: các Hội, Tổng hội,
Hiệp hội, các Viện nghiên cứu, trường đại học,
các doanh nghiệp);

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,
  các Vụ: TH, NN, NC, KGVX, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục 
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