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Kính gửi:  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể 
                  và nhân dân các đô thị trên cả nước  

Kể từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 08 tháng 11 hàng năm là “Ngày 
Đô thị Việt Nam” để khẳng định và tôn vinh vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác quy 
hoạch và phát triển đô thị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.    

Những năm vừa qua, với sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo và nhân dân các đô thị, công tác quy 
hoạch và phát triển đô thị đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều thể chế, chính sách, định hướng, 
chiến lược, đồ án quan trọng về quy hoạch và phát triển đô thị như Luật Quy hoạch đô thị, Quy hoạch tổng 
thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình nâng cấp 
đô thị quốc gia, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí 
Minh... đã được phê duyệt và triển khai thực hiện; hàng loạt đô thị được nâng cấp, cùng với các dự án phát 
triển đô thị được triển khai rộng khắp các tỉnh, thành trên cả nước, đã giúp cho diện mạo đô thị ngày càng 
thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại, khu vực đô thị thường xuyên đóng góp khoảng gần 70% tổng GDP 
quốc gia. Nhân Ngày Đô thị Việt Nam - 08 tháng 11 năm 2011, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ 
Xây dựng, cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thị, tôi nhiệt liệt 
chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các đô thị trên cả nước vì 
những thành tích nổi bật trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị đã đạt được trong thời gian vừa 
qua.  

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, đến năm 2015 tỷ lệ đô thị hoá của 
nước ta đạt khoảng 38%, cả nước sẽ có khoảng trên 870 đô thị các loại, tăng khoảng 125 đô thị so với 
hiện nay, với yêu cầu phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại, bền vững, trong bối cảnh đất nước ta 
đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế thế giới và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu 
toàn cầu, đây thực sự là khó khăn, thách thức đối với tất cả các đô thị. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, mỗi 
đô thị cần triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển và quản lý có hiệu quả công tác quy hoạch 
và phát triển đô thị, kiểm soát tốt quá trình đô thị hoá, vừa thực hiện các định hướng, quy hoạch có tầm 
nhìn dài hạn, vừa triển khai các chương trình, dự án cụ thể trong ngắn hạn có tính khả thi cao, bảo đảm 
khai thác và phát huy tốt nhất mọi tiềm năng về tự nhiên, xã hội, tài nguyên thiên nhiên, tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và nhất là nguồn lực con người. Trong đó, cần có các giải pháp đột phá, nhằm thu hút mọi nguồn 
lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị, để phát triển đô thị thực sự là động lực thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, đồng thời với đảm bảo an sinh xã hội và duy trì phát triển bền vững quốc gia. 

Hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam, mỗi cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, 
mỗi công dân đô thị cần nêu cao ý thức trách nhiệm, có những hành động cụ thể, thiết thực vì mục tiêu 
chung là chăm lo cho sự nghiệp phát triển đô thị, góp phần tạo lập nên các đô thị Việt Nam giàu bản 
sắc, hiện đại, năng động và sẵn sàng hội nhập, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của xã hội, của người dân, 
tạo nên môi trường sống đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, đóng góp 
mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước. 

Xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, 
đoàn thể và nhân dân các đô thị trên cả nước, chúc cho các đô thị Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ./. 
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