
TINH UY BONG NAI BANG CQNG SAN VIT NAM  

So 38 -CTr/TU
Dng Nai, ngày 23 tháng 11 näm 2022 

CHIfONG TRiNH HANH BONG 
thiyc hin Nghquyt s 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 cüaB ChInh trj 

ye quy boch, xay dipig, quan ly va phat trien ben virng do th Viçt Nam 
den nàm 2030, tam nhIn den nàm 2045 

Thirc hin Nghj quyt s 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 eüa B ChInh trj 
v quy hoach, xây dirng, quàn 1 và phát trin bn vUng do thj Vit Nam dn 
näm 2030, ttm thin dn näm 2045 (goi tt là Nghj quyet sc 06- NQ/TW), 
Ban Thung vi Tinh üy ban hành Chucmg trInh hành dng trin khai thrc hin 
Nghj quyt s 06-NQ/TW nirn sau: 

I- DAC DIEM TINII HINH 

Trén cor sâ Chuong trInh phát trin do thi Quc gia giai doan  2012-2020 
duçyc Thu tuó'ng ChInh phü phé duyt ti Quyt djnh s 1659/QD-TTg ngày 
07/11/20 12, Uy ban nhân dan tinh dä chi do các s& ngành và dja phircmg 
t chic trin khai 1p Chuorng trInh phát trin dO thj toàn tinh và cho ti'lng do thj 
d lam cor s& cho vic xây dirng hoàn thin h thng h? thng do thj dit tiêu 
chun cor bàn cüa tirng loii do thj; dng thii 1ng ghép vâi các chuorng trInh, 
k hoch khác trén dja bàn nh&m tlrng buOc chinh trang do thj, hoàn thin 
h thng h tng k thut, darn bào các do thj phát trin bn vIrng. Cong tác 
quy hoch, xây dirng, phát trin dO thj trên dja bàn tinh d dtt thxqc nhiu 
kt qua nht djnh, dn nay, toàn tinh có 11 do thj, trong do CO 01 do thj 1oi I 
trirc thuc tinh (thânh ph Biên HOa), 01 do thj 1oi III (tir thj xã nâng cp len - 
thành ph Long Khánh), 02 do thj loti IV (thj trn Long Thành và thj trn 
Trâng Born) và 07 dO thj loai  V grn: thj trn Gia Ray (huyn Xuân Lc), 
thj trn Djth Quán (huyn Djnh Quán), thj trn Tan phü (huyn Tan Phü), 
thj trn Vinh An (huyn Vinh Ciru), thj trn Hip PhuOc (huyn Nho'n Trich), 
thj trn Du Giây (huyn Thng Nht) và do thj Long Giao (nãng cp len thành 
thj trn Long Giao, huyn Cm Ms). Qua trInh do thj hóa ti Dng Nai 
ngày mt mtnh m khi có thiu lao dng tai  các khu cong nghip tp trung, 
t' 1 do thj boa dit 50 - 60%; nht là vic phát trin cüa các do thj a Biên HOa, 
Long Khánh, Trãng Born, Nhcin Trch, Long Thành, norm có các khu 
cOng nghip lan hott dng hiu qua, t.p trung các dir an tr9ng dim. 
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Tuy nhiên, qua trInh do thj hóa nhanh kéo theo nhiu h hy v vn d 
h ttng k thut, h tng xä hi, mOi trung, nba &, phic lqi xä hi dang tto 
áp lire len linh vrc phát trin do thj. Cht luqng do thj hóa chira cao, phát triOn 
do thj theo chiu rng là chü yu; qua trInh do thj boa và phát trin dO thj 
chira gtn kt ch.t chë và dng b vài qua trInh cong nghip hóa, hin di hóa, 
xây drng nông thôn mii. Kt cu, chat luçing ht tang dO thj chua dáp i'rng 
yeu cAu phát trin dan s và kinh th cüa dja phixng. Khã nàng tip cn djch vii 
cong và phüc lqi xã hi cüa ngui nghèo và lao dng di cu tai  do thj con thAp 
và nhiu bt cap. 

NhCng hn ch trên là do nhn thrc v do thj hóa và phát trin do thj 
bn vting chira dy dü và chira dirge quan tam dung m1rc; cOng tác quy hoach 
dO thj chtm di mâi, thiu trn nhIn; cong tác chi do, th chirc trin khai thirc 
hin pháp lut, c ch& chinh sách v quy hoch, xây dirng và phát trin do thj 
có noi, có lüc cOn thiu quy& 1it, churn dng b; sai phtm v quân 1 dt dai 
trong phát trin dO thj din bin phrc tlp. Trinh d näng lirc cüa phn iOn 
can b, cong chirc, viên chOc quàn l do thj cOn yu. Cong tác thanh tra, 
kim tra, xü 1 sai phtm, tiêu circ chira kjp th&i và nghiêm minh; vic giám 
sat, phán bin xã hi cüa Mt trn T quic và các doàn th chinh trj xã hi 
chira phát huy ht hiu qua. 

II- MI)C TIEU 

1- Mklc  tiêu tong quát 

Nãng cao chat hxçing do thj hóa, phát trin do thj bn vtthg kt cu h tng 
cüa do thj, nht là h? tng k thut khung và ht tng xã hôi thit yu duçc 
xây dirng và phát trin dng b, hin dti. Phát huy ti da hiu qua du tu phát 
trin kinh t - xã hi. Khai thác sü dung tit kim, hiu qua các ngun 1irc, 
báo v môi truO'ng và irng phó vOi bin di khI hu thm miic tiêu phát trin 
kinh t khu vrc do thj tang tru&ng nhanh, hiu qua và bn vng. Nâng cao 
chat luqng sng t.i do thj, bâo dam dáp Ong c bàn nhu cu v nhà 0 và h thng 
xä hi cho nhân dan. Phát trin chui do thj dng lirc thông minh k& ni vOi 
khu vuc, kin true do thj hin dai, xanh, thông minh, các yu th van hóa 
dc trung duçrc giu gin vâ phát huy. 

2- Muc tiêu cu the 

2.1. Mc lieu dn nan, 2025-2030 

- Phn du các do thj hoàn thin dt cac tieu chi cüa do thj loi I (thãnh ph 
Biên HOa), dO thj loi IV (khu vrc thj trn Long Thành mO rng, Khu vrc 
thj trn Trâng Born mO rng), do thj loti III (huyn Nhin Trch); hoàn thành 
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Chung trInh phát trin do thj và nâng 05 dO thj len thành dO thj loti IV (thj trn 
Tan Phü, thj trn Dinh Quán, thi trin Gia Ray và thj trn Du Giây, thj trn 
Vinh An). Dn näm 2030, phn d&u toàn tinh có 17 do thj, trong do có 02 dO thj 
dt do thj loi II (Long Khánh, Nhan Trach),  02 do thj CG bàn dat  các tiêu ehI cüa 

do thj 1°a1  III (Long Thành, Trãng Born), 07 dO thj loai iv (dO thj BInh S(m, Du 
Giây, Gia Ray, Long Giao, Vinh An, Djnh Quán, Tan Phü) và 05 do thj loai v (do 

thj Phuóv Thai, Thinh Phü, Phñ L, Phii The, La Ngà); nâng cp len thành ph 02 
do thj (do thj Long Thành, do thj Tráng Born). 

- 100% các dO thj hin có và do thj rnói Co quy hotch chung, quy hoach  phân 

khu duçc phê duyt. 

- 100% s6 xã dat  chun nông thôn mói nãng cao, cO It nht 5 huyn hoàn 
thành nông thôn mâi nâng cao; 25% s xã hoàn thành nOng thôn mri kiu mu 
và huyn Xuân Lc dt chun huyn nOng thôn mâi kiu mu. 

- Trên 90% dan s tai  do thj, trên 85% dan s tai  nông thôn str diing nuàc 

sach dat chun QCO2. 

- Dat  95% t l bao phü bâo him y t trên dja bàn tinh dn näm 2025 

- Dt t) l 10 bác si! vin dan và 30 gKr&ng bnW vn dan. 

- Din tIch nhà a bInh quãn toàn tinh dat  27,0 m2  sànIngix?i, tTong do: Khu 
virc do thj là 27,5 m2  sàn1nguci; khu vire nông thôn là 26,5 m2  san/nguai, din tIch 
nhà bInh quân d.0 ngui ti thiu toàn tinh dat  khoãng 10 m2  sànInguii. Dn 

näm 2030, din tIch nha & bInh quân toàn tinh dat  30,0 m2  sànlngithi, trong do: 

Khu vrc do thj là 31,0 m2  sàn/ngithi; khu c nông thOn là 28,5 m2  sànlngu&i. din 
tIch nhà & bInh quan du ngu&i ti thiu toàn tinh dat  khoáng 12 m2  sànlngu&i và 

phn du dat  rnic mrc ti thiu d ra dn nm 2025 và näm 2030 theo Nghj quyt 

s 06- NQ/TW. 

- Ph.n du kinh t s6 ehim 20% GRDP; t' trng kinh t s trong tüng 
ngành, Iinh vtre dat  ti thiu 10%; ha tAng mng bang rng cap quang phü trCn 
80% h gia dInh, 100% các xã, phu&ng, thj trAn trén dja bàn tinh; t)' 1 Ap/khu phô 
duçc phi song 3G-5G dat  100%; t' l ngr&i dan và doanh nghip có tài khoàn 
thanh toán din tCr trén 60%. 

- Ti l thu gorn và xir 1 chAt thai y t, chAt thai sinh hoat,  chAt thai rAn cOng 

nghip không nguy hai,  chAt thai nguy hai dat 100%. 

- Toàn tinh có 100% khu cong nghip, cim cong nghip di vào hoat dng có 
h thng xü 1 nixâc thai tp trung dat  quy chuAn. 
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- TS'  1 din tIch cay xanh cong cong do thj bInh quân trên d.0 ngithi 7,46 
m2/ngui, t' 1 phü cay xanh dat  70% trén toàn din tIch dt cay xanh tp trung 
cüa KCN theo quy hoach  chi ti& xây drng duçc phê duyt. 

- Phn dtu dn näm 2030, t' 1 din tIch cay xanh cOng cong do thj bInh 
quân 8-10 m2/ngthi. Kinh t s chim 30% GRDP, t' trng kinh t s trong tàng 
ngành, linh vuc dat ti thiu 20%, Ph cp djch vçi mng Internet bang rng cap 

quang, Ph cap djch vi mtng di dng 5G, T' l ngi.thi dan và doanh nghip có tài 
khoãn thanh toán din ti.r trên 90%. 

2.2. Turn nhIn dIn nám 2045 

Phn du nâng them s hxçng do thj loai II Nhan Tr.ch, Long Khanh), 
nâng them s hiçing do thj cong nhn là thành ph (Nhm Trach);  h thng do 
thj lien kt thành mng luâi dng b, thng nht, can d6i giUa các khu vrc; các 
thành ph giü vai trô là du mi kt ni và phát trin vâi mng hiii dO thj khu 
vuc; cci cu kinh t khu virc do thj phát trin theo hu&ng hin dji vói các ngành 
kinh t xanh, kinh t s chim t' trçng 1rn, có khá näng thIch rng v9i bin di 
khI hu, phát trin theo hung dO thj xanh, hin dai,  thông rninh. 

II- NHIM VU VA GIAI PHAP CHU YEU 

1- Hoàn thin co' ch, chinh sách tio thun lçi cho qua trinh do thi hóa, 
cong tác quy hoich, xây dirng, quail 1 và phát triên do thj ben vfrng 

- Tip mc rà soát, nghiên ciru, tham muu, kin nghj, sa di, b sung hoàn 
thin cor ch, chInh sách v dt dai, du tu, quy hoach, phát trin do thj, kin tri1c, 
xây dirng, kinh doanh bt dng san, nhà a,... ban hành theo thm quyn các quy 
djnh, dam báo tInh minh bach,  thng nht, loai  bö các mâu thun, chng chéo. 

- Nghiên cüu xây dirng, d xut co ch uu di du tu di vOi vic kêu gi 
xa hi hóa du tt.r các dr an ha tng k thut do thj, ha tang xã hi, nht là các 
dr an v cp thoát nuac, nhà & xa hi d thu hut các nhà du tu trong và ngoài 
ntxâc; cor ch tip cn các ngun vn dáp üng cho 11th virc phát trin, nâng cp 
do thj; tp trung uu tiên ngun vn cho vic du tu xây dirng kt câu ha tAng 
din rng nhu ChuoTig trInh dr an trçng dim giao thông cAp vüng: phát triên, 
hoàn thin co sâ v.t chAt ci:ia 05 do thj dng 1irc cüa tinh (Biên Hôa, Long 
Khánh, Trâng Born và Nhorn Trach  và do thj Long Thành) gn vài các chrc 
näng quan tr9ng thüc dAy kinh t xä hi tinh Dng Nai và vüng kinh té tr9ng 
dim phIa Nam. 

- Rà soát, hoàn thin các chInh sách h trq, uu däi, thu tVc  hành chInh v nhà 
& x hi, chinh sáeh an sinh nhà a; tao 1p hành lang pháp 1 và cor ch khuyn 
khIeh thu hat ngun 1irc xä hi dAu tu hlnh thành và phát trin nhà & và bAt dung 



5 

san, nhà cho thuê di vâi ngu&i thu nhp thp, thu nhp trung binh, cãi tao, chinh 
trang do thj, xóa bO nhà tam, khu & phi chinh thüc, liip xiip ti các do thj. 

- Ban hành chInh sách d thirc hin chuyn di s trong ttrng linh vrc uu 
tiên nhix: y t& tãi chInh, ngân hang, nông nghip, giao thông vn tâi và logistic, 
nang krqng, tài nguyen và môi tru&ng, san xut cong nghip và các linh virc 
khác... Hoàn thin th ch v t chIrc b may cc quan hành chInh nhà nuâc cüa 
tinh phü hçp v&i qua trInh chuyn di s& 

2- Nãng cao chat ltrQng quy hoich dO th dáp i1ng yêu cãu xây ding, 
quãn 1 phát trin do thj bn vü'ng 

- Thrc hin di mài nâng cao cht krçing quy hotch theo hu&ng quy hoch 
do thj phâi có each tip cn da ngành, bao triim tm nhln dài han,  toàn din, có 
tInh chin lu'qc, ton trçng quy 1ut thj tru&ng và nguyen the phát trin bn vCrng; 
chü tr9ng các thit ch van hóa, xâ hi, th thao, giáo dic, y t và Co nhiki cOng 
trInh dirn nhn, nhiu không gian cong eng, cOng viên cay xanh d nâng cao 
cht luçmg cuc sang cho nhân dan; bão dam tInh tng bc, lien tic, thng nht, 
dy dü, tIch h9p cüa h th6ng quy hoach, g&n kt ehtt chë vOi quy hoteh nông 
thôn, quy hoch ngành; phân djnh rO các vüng trong ni dung quy hoach dO thj 
và áp ding các cOng c11 kim soát phát trin theo quy hoach  và k hoach;  gtn 
quy hoach do thj vâi ngun 1rc thrc hin; xãy dirng h thng dtr 1iu v quy 
hoach phát trin do thj &ng dung rng räi h thng thông tin dja 19 (GIS) và 
cong ngh s& nn tang s trong quy hoach và quãn 19 phát trin do thj. 

- T ch&c quy hoach,  xây drng và phát trin do thj, vüng do thj, nht là quy 
hoich xay drng hi thng k5' thut, ha thng xã hi, khu cong cong,  quy hoach 
quãn 19 s& dung không gian ni, không gian ngm phü hqp v&i các chin luçc, 
quy hoch, k hoach bão dam quc phèng, an ninh. 

- Báo dam phân 1oi dt do thj g.n v&i quy hoach dO thj và miic dich s& 
dçing dt; quy hoach,  k  hoach  s& dung dt do thj phài phCi hçip v&i quy hoach 
do thj du'çc phé duyt và quy hoach h thng; kim soát chat chë vic vic diu 
chinh quy hoach và quy trInh chuyn dM dt nông thôn thành dt do thj theo 
quy hoach và chuo'ng trInh phát trin do thj dira tren nguyen the quy hoach dä 
duçc phê duyt chi duçc phép diu chinh d khc phic bt cap, mang 'ai  giá frj 
t& hcm eho xä hôi, cho cong  dng; nâng cao cht krçng môi trixông Song, CO SO 
ha thng và cãnh quan do thj, bão dam tInh k thira. 

- D.y nhanh vic 1p quy hoach tinh Dng Nai th&i k9 2021 - 2030, thm 
nhIn dn näm 2050. Rà soát, diu chinh các quy hoach  xây dirng, quy hoach  do 
thj dam báo phü hçp, thng nht; tip ttic nâng cao t9 1 phCt kin quy hoach phân 
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khu, quy hoach chi tit. Trong qua trInh lap, phé duyt quy hoch c.n ghép mic 
tiêu phát trin do thj xanh, thông minh, hin dti, bn vüng; dy nhanh tin d 
ltp, thm djnh, phê duyt các chi.rcing trInh phát trin do thj, quy ho?ch diô thj, 
quy hoch chuyên ngành ht thng k5' thut, thit k dO thj, quy ch quân 1 quy 
hoch kin trüc do thj, quy hoach xây dirng nông thôn, lam c s d quàn 1' trt 
tr xây dmg, thu hut du tu phát trin do thj trën trng dja bàn. 

- Quy hoch xây drng khu cong nghip phâi gn vài quy hotch phát trin 
nha a và thit ch cong doân cho cong nhân, ngtr&i lao dng lam vic ti khu 
cong nghiçp; quy hoch xay dirng khu nghien cuu dao to phai gan vrn quy 
hoach nhà i cho giáo viên, h9c sinh, sinh viên. 

- Tang ct.rông vai trô cüa Mt trn T quc, các t chrc chmnh trj - xã hi, th 
chirc xã hi - ngh nghip va ngrai dan trong tham gia phàn bin vic 1p  và giám 
sat vic thrc hin quy hoch do thj. Thirc hin t& cOng tác tuyên truyên, phô bin 
pháp 1ut, bào dam cong khai, minh bich, d tip cn thông tin quy hoch. 

3- Tp trung xây dyng, phát trin h thông do thl ben vü'ng và dông b 
ye ming Iuói 

- Tp trung trin khai thirc hin Co hiu qua chuorng trinh phát trin do thj 
tinh, các d an, chuGng trInh qu6c gia v phát trin do thj Vit Nam; v djnh 
huó'ng không gian phát trin kinh t - xa hi, quan tam du tr phát trin di vài 
các dja phuong có tim nàng và lqi th& trong do xác djnh huyn Long Thành và 
huyn Nhcin Trch là hai dja phuang có tiêm näng và du dja lan can có c chê, 
chInh sách du tu thOa dáng nhm dáp irng tht cho yêu cu thüc dty sr phát 
trin cüa tinh, nh.t là linh virc cong nghip, nOng nghip cong ngh cao, djch vii 
- thi.rong mai;  dng thai, xác djnh các triic (tuyn), bao gm tuyn phIa Bc, 
tuyn phia Tây, tuyn phIa Dông d phat trin và du tu phat triên di vai cac 

linh vrc có tim nAng, lqi th nhu: phát trin do thj; du ljch sinh thai - vAn hóa 
tam linh, nghi di.rOng cht krcing cao; djch vii vui chi, giãi trI. 

- Chun bj các ngun 1irc d khai thác t& iqi th khi dr an Cãng hang 
khOng quc t Long Thành dua vào khai thác, các dr an h. tang giao thông k& 
iii lien vüng hoàn thành; xác djnh day là vüng dng lrc m&i d thuc dy phát 
trin kinh t& nht là djch vi logistics, djch vii bt dng san. 

- tfu tién phát trin cac dO thj nhO (do thj loai V) d h trq phát triên nông 
thôn thông qua các mi lien kt do thj - nông thOn; cãi tao,  chinh trang, tái thit 
và nâng cp do thj, xãy dmg và phat trin các do thj thông minh, xây dirng 
nOng thôn mai phü hqp vài djnh hu&ng do thj hOa. 
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- Phát trin kinh t b&n vtng trén co s& nghiên ctru và áng dung manh  me 
khoa h9c - cong ngh, dM mài sang tio và tang näng sut lao dng, phát huy 
phong trào khii nghip sang tao,  tn dung c hi cüa cuc each mng cOng 
nghip lan thu 4; nghiên cüu, phát triên các mô hlnh kinh tê kinh tê sO, kinh të 
chia sé, kinh t tuAn hoàn, khuyn khIch, h trçi d hInh thành các doanh nghip 
có tim, có khá nàng canh  tranh cao. 

- Phát trin kinh t - xä hi gn vâi dam bão quc phông - an ninh, xây 
drng khu vrc phông thu vüng chtc, dành ngun hrc cho xây dçrng, cüng c6 
vCrng chc th tr.n qu& phông toàn dan kt hqp vài th trn an ninh nhân dan, 
g1ü v&ng trt tir an toàn xA hi và n djnh chInh tn trén dja bàn d phát trin 
kinh t - xã hi. 

4- Dy minh phãt trin nhà 0', h thông ha tng do till dng b, hin 
dti, lien kt, thich 1mg v&i bin di khI hu 

- Phát trin hài hOa giüa kinh t v&i van hóa - xa hi, bão v môi trung, 
thIch trng vri bin d,i khI hu, phát huy vai trO nn tang cüa vn hóa, nâng cao 
pht1c !qi xã hi và cht luçing cuc sng cüa nhân dan. Quán l, bâo v vâ khai 
thác, scr ding hqp l ngun tài nguyen, khoáng san, han  ch khai thác tài 
nguyCn thiCn nhiên không tái tao.  Tang cthng cong tác bão v và cài thin môi 
trlrô'ng, giâi quyt trit d các vn dà ãnh huông dn mOi truing. T chuc thrc 
hin t6t vic ung phó bin di khI hu, phOng chng giám nhç thiên tai gin vâi 
dy manh  phát trin khoa h9c, cong ngh và di mâi sang tao. 

- Tp trung khai thác có hiu qua ngun lirc v dt dai d huy dng các 
thành phn kinh th tham gia phát trin nhà &, ha thng; rà soát, kim soát chat chë 
các chCi du tu nhâ & thuoTlg mai  dành qu dtt 20% d phát trin nhà & xä hi, 
b trI qu5 dt cOng phà hçip d phat trin nhà & xä hi; rà soát quy hoach khu 
cOng nghip dé dành din tIch dt phát trin nhà a xã hi, thit ch cong doàn 
cho cong nhãn, ngu&i lao dng lam vic tai  khu cong nghip. 

- Da dng hóa c cu din tIch can h, bâo dam can di t' l can h có din 
tIch nhO, din tIch trung bmnh và din tIch lan, t' l nhà a giá thp, giá trung 
bInh và nhà & cao cp trong các dr an phát trin nhà a; tip tic thrc hin da 
dng hóa các phucing thuc du ttr xay drng nhà & xa hi cho nhüng dôi tuqng 
thuc din duc huO'ng chinh sách h trq v nhà a xã hi theo quy djnh, chO yu 
sCi ding vn ngoài ngân sách. 

- Di vói khu virc nông thOn, tt'rng buôc thirc hin vic phát triên nhà a 

tuân thu quy hoach;  hInh thành các dim dan cix nOng thOn có dy dü co s& h 
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t&ng k9 thut và hi tng xä hi, bào dam phü hqp miic tiêu chtro'ng trInh xây 
dirng nông thôn rnâi. 

- Xáy drng và trin khai thrc hin các chucing trInh du tx phát trin hi 
tang do thj den näm 2030; chCt tr9ng phát trin ht thng kt cu h tang giao 
thông do thj, du tu các du&ng vânh dai, du&ng xuyên tam, h thng giao thông 
cong cong dng b, bn bãi d xe tai  các do thj; khuyn khIch sCr diing 4t 1iu 
xanh, tiêu thi näng luqng xanh. Thirc hin ng.m hoá toàn b các du'ng day, 
cap djch vii cOng cong tai  do thj; khai thác hiu qua các nn tang và üng diing 
cong ngh s vào các ha tang thit yu tai  do thj, thüc dy mô hInh quán 1> 
thông minh trong 4n hành, quán 1 và khai thác h thng h tng k thut do 
thj; c,u trüc 1i ha tAng cong ngh thông tin và truyn thOng, hInh thành mt s 
nn tang si dung chung cho các dO thj. Trin khai dng b, quyt 1it vic phân 
loai chAt thai rAn sinh hoat tai  ngun, thi'ic dAy giãm thiu, tái s1r ding, tái ch 
cht thai rAn sinh hoat tai các do thj, sir ding cong ngh tiên tin, hin di Irong 
tái ch rae thai; khuyn khIch sr ding phlrGng tin giao thông than thin vii 
môi tru'ng tai  do thj. 

- Nãng cAp, cái tao,  xây dirng dng b h thng h tAng x hi hin dai 
tai dO thj và mng luói cung cAp djch vii ha tAng xã hi. Thirc hin 1ng ghép 
các mvc  tiêu và djnh hithng phát trin h thng cong trInh djch vii ha tAng xã 
hi và ngun 1rc thirc hin vào qua trInh 1p và phê duyt chtrcng trInh phát 
trin do thj. 

5- Xây diyng vã hoàn thin mô hInh chInh quyên do thi; nâng cao hin 
hc, hiu qua quail J do th Va chAt hrçrng cuc sng do thi, dam bão an 
sinh vã phüc Iqi xã hi, an ninh, an toàn và trãt tir do thi 

- Tp trung trin khai các rng dung cong ngh thông tin lan v&i miic tiêu 
xây dtrng ChInh quyn din tir, chInh quyn s nhAm cái tin quy trInh quán i 
diu hành, cung cAp duqc nhiu djch vçi cong cho nguai dan, tao  ra mt chInh 
quyn. minh bach,  mOi tnthng thun 1i cho nguô'i dan và doanh nghip Crng 
ding cOng ngh thông tin. 

- Tip tic xây drng b may các Co quan nhâ nuOc boat  dng hiu 1xc, hiu 
qua; tang cithng cOng tác phông, chng tham nhüng, nâng cao hitu qua cong tác 
di ngoi, hi nhp qu& t; nâng cao vai trô quãn 1 cüa các cAp chfnh quyén 
trong vic tuan th quy hoch dixçc duyt. Tang cing cong tác kim tra, thanh 
tra cong tác lip, quan l quy hoach, quán 1 boat  dng xây dimg. 
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- Phát trin van hóa, th diic th thao, y t, thirc hin t& Cong tác chärn soc 
sirc khOe nhân dan; phát trin giáo die - dào tto, nâng cao chat luçing ngun 
nhân hrc; bão dam an sinh xä hi và phüc lçii xâ hi. 

- Tang ctIng thirc hin chInh sách h6 trçi nhà a theo các chuang trInh miic 
tiêu quSc gia cüa ChInh phü, kt hçip linh hott giia các chinh sách h trV cüa 
Nhà ntrOc dã ban hành và sr tham gia cüa các t chi'rc chInh trj - xã hi, các 
doanh nghip, cá nhân thông qua các hInh thüc nhu h trq kinh phi, vt 1iu, 
nhân cong tiong xay drng nhà a hotc tang nhà i di doàn kt di vâi di ttrcing 
nguäi có cong vOi each ming và nguOi nghêo khu virc nông thOn: Du tu xây 
dirng nhà i luu trü cho cong nhân, nhà tré, siêu thj và các cOng trinh van hOa, 
th thao, phçic vi cOng nhân trong các khu cong nghip. Khuyn khIch cong 
dng dan cu 4n ding thit k mu các nhà & dtt chun, xây dirng thng nht 
phü hcip vai khã näng du tu và tiêu chun nhà & cüa ngithi lao dng, sinh viên. 

- 'Fang cu&ng các bin pháp kim soát, cãi thin chat luqng không khi ti 
các do thj, giàm thiu nhanh ô nhim bi, ting n, xay dirng dng b h thng 
quan tr&c, giám sat ch.t hrçing mOi trix&ng ti các do thj; chi tr9ng x& 1)' nu&c 
thai sinh hott và chat thai rn do thj; cái thin can bàn tInh trng ô nhim môi 
tru&ng và v sinh môi tru&ng & các khu cOng nghip, ci1rn cong nghip, các khu 
nhà & cüa ngu&i thu nhp thp trong các do thj, quán l via he các tuyn ph6; 
djnh htthng xây dtrng và giái pháp phát trin các vüng dm xanh xung quanh 
các dO thj, phát trin các ngành san xut nông nghip xanh phiic vi do thj. 

6- Phát trin kinh t khu v'c do thi; di mói co' ch& chInh sách tài 
chInh và du tir phát trin do th 

- rfrin khai các chucing trinh, d an tái thit 1p do thj hiu qua d nâng 
cao hiu qua sü ding dt cho phát trin kinh t khu vixc do thj; khai thác hiu 
qua và bn vüng các cong trInh van hóa, ljch sir, các không gian cOng cong 
trong phát trin kinh t khu v1rc do thj; tip ti1c 1 trInh di d&i các ca sà gay 
nhim môi trlx&ng holte  có nguy cor gay ánh hir&ng dn an toàn cho ngu&i dan ra 
khOi khu virc trung tam các do thj, dan Cu. 

- Phát trin kinh t djch vi, các ngành cOng nghip ch tao  tiên tin và có 
tInh chin luc, phát trin kinh t s& kinh t tun hoàn; tip tc di m&i mô 
hlnh tang tru&ng gn vâi nâng cao näng hrc canh  tranh cüa kinh t tinh; phát 
trin cong nghip - xây dijng có ham lung khoa h9c cOng ngh cao; tp trung 
phát trin các ngành djch vit có giá trj gia tang cao; phát trin nOng nghip sinh 
thai, nOng nghip hiu Ca, nông nghip 1rng d,ing cong ngh cao theo hirOng san 
xut hang hóa, phát trin kinh t g.n v&i chui giá trj kinh t nông nghip nOng 
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thôn và phát trin djch vi xã hi tti các do thj nhô. Thüe dy phát trin các thj 
trin nông - cong nghip lien Ca sâ các khu dan cix nông thôn hin có trô thành 
c'ác trung tarn djch vi, san xut, ch bin, cung cp thrc phrn, nguyen lieu, 
chuyn giao cong ngh... Chü tr9ng phát trin ngun nhân hrc, nht là nguin 
nhân hrc chat lucmg cao tai  các do thj. Khuyn khich các do thj hçxp tác, xây 
drng các trung tarn di mi sang tao  gn vOi các san phm chin luçic và th 
mnh cüa dja phuang. 

- Nghiên cüu, hoàn thin chInh sách thug, phi lien quan dn bt dng san 
nhtrn khuyn khich sü dung nhà, dt có hiu qua. Hoàn thin hành lang pháp l 
và rnô hInh t chirc phü hqp d Nba nuóc quàn 1 thj trithng bitt dng san, kirn 
soát và sCr diving hiu qua giá trj gia tang tr dt khi ha tang do thj, nht là h? tang 
giao thông duçic du tu mr rng và khai thác qu5 dt hai ben tuyn dung nhäm 
to ngun thu cho do thj. 

Ill- TO CH(JC T}HfC HIN 

1- Các cp üy, t chüc dãng, chinh quyn các cp can cü chirc näng nhirn 
vii và tInh hInh thic t ti dja phuang, dan vj, chi dao  ph bin, quán tritt và 
xây drng k hoach  hoc chuang trInh th d trin khai Nghj quyt s 06- 
NQ/TW và chuang trInh hành dng cüa Ban Thu&ng vii Tinh üy; uu tiên bO trI 
ngun lirc d thirc hin các mic tiéu, nhim vii da d ra; thuing xuyên kim tra, 
don dc vic thc hin và djnh k' báo cáo kt qua cho Ban Ththng vii Tinhüy. 

2- Dãng doàn Hi dng nhân dan tinh can cir tInh hInh thijc t và yêu cu 
phát trin cüa tinh chi do tang ci.thng theo dOi, kim tra, giárn sat vic thrc 
hiên các chInh sách, pháp lut v quy hoach, xây dirng, quân l và phát trién 
bn vCng do thj trên dja bàn tinh. 

3- Ban can sir dâng Uy ban nhân dan tinh chi do Uy ban nhãn dan tinh ci 
th hóa các miic tiCu, nhim vi,i cüa ChLrang trinh hành dng nay thành các 
chuorng trInh, k hoach ci th d t chirc trin khai thixc hin; dng thñ tp 
trung chi dao  các s& ngành và Uy ban nhân dan các huyn, thành ph theo chirc 
näng quán 1 xay dirng k hoach  vài mic tiêu, nhirn vii cii th d thirc hin các 
ni dung, giài pháp v quy hoach, xây dirng, quán 1 và phát trin bn vthig dO 
thi theo chuang trInh d ra; t chüc kim tra, don dc vic trin khai thirc hin, 

djnh kS'  sa kt, tng kt báo cáo kt qua thirc hin Ban Ththng vi Tinh üy. 

4- Dáng doàn Uy ban Mtt trn T quSc và các th chirc chInh trj - xâ hi 
xây drng k hoach tuyên truyn, ph bin, vn dung và 1ra ch9n nhCing ni 
dung thit thrc d khuyn khIch, dng vién nhãn dan tIch cJxc tham gia phát 
trin kinh t tp thi; tang cuâng hoat  dng giám sat vic thrc thi pháp 1ut v 
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quy hoch, xây dirng, quán 1 và phát frin bn vtrng do thj; phát huy vai trè 
giám sat, phân bin, tham gia gop xây dmg Ca ch& chInh sách, kjp thii phãn 
ánh vói cp üy, chInh quyn các c.p v quy hoch, xãy dirng, quãn 1 và phát 
trin bn vUng do thj trén dja bàn tinh. 

5- Ban Tuyên giáo Tinh üy phi hçp các Co quan lien quan xây drng k 
hoieh t chirc, quán trit sâu rung Nghj quyt s 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 
cüa B ChInh tn và Chuong trInh hành dung cüa Ban Thithng vi Tinh üy; chi 
dto các ca quan thông tin dai  chiing tang cung cong tác tuyên truyn v quy 
hoach, xãy drng, quãn 1 và phát trin bn vthig do thj trCn dja bàn tinh. 

1 9 9 9 9 •rn • •,s 

Tren day la Ke hoch cua Ban Thuang vi;i Tinh trien khai thrc hiçn Ngh 
quyt s 06-NQ/TW cüa B ChInh trj ngày 24/01/2022 v quy hoch, xây di;rng, 
quãn 1 và phát trin bn vIrng do thj Vit Nam dn näm 2030, tm nhIn dn 
näm 2045. D nghj các don vj, dja phuong trin khai thçrc hin; djnh k' báo cáo 
Ban Thtthng vi,i Tinh üy. 

No'i nhän:  
- Các dông clii TUV, 
- Cãc cap ily trrc thuQc tinh, 
- Các BCSD, dãng doàn, BTV Tinh doàn, 
- CP.VPTU- D, C3, 14, 
- Liru VPTU. 
Dông kinh gCii:  
- B CliInh trj, 
- Ban BI thtr Trung ung Dãng, 
- Các ban dãng và VPTW Dáng. 

D-M3 
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