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“HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM THAM GIA 

CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 

TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020” 
 

Đ/c Trần Ngọc Chính 

Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị 
 

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định 

số 24/1998/QĐ-TTg, ngày 02/02/1998 do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải 

ký. Hội  là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp về công tác quy hoạch, quản lý và 

phát triển đô thị. Sau hơn 23 năm xây dựng và phát triển, Hội QHPTĐT Việt Nam 

đã tập hợp đông đảo những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị 

trong cả nước thuộc các lĩnh vực: quy hoạch và thiết kế đô thị - nông thôn; thiết 

kế kiến trúc cảnh quan đô thị; quản lý đô thị; bảo vệ môi trường; tư vấn, đào tạo, 

nghiên cứu khoa học về quy hoạch; đầu tư và phát triển đô thị, thực hiện tích cực 

chức năng nhiệm vụ của Hội trong công cuộc đô thị hoá và sự nghiệp quy hoạch 

xây dựng đất nước. 

Hội đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối 

với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các chương trình, đề án, dự 

án trọng tâm, trọng điểm của Bộ Xây dựng, các tỉnh trong cả nước và đã được  

Nhà nước, Bộ Xây dựng, các địa phương, và dư luận xã hội đánh giá cao;  

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 

1.1. Đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Hội đã tổ chức Hội đồng chuyên môn tập hợp các chuyên gia có kinh 

nghiệm của Hội đóng góp ý kiến cho nhiều văn bản quy phạm pháp luật đề nghị 

của các Bộ, Ngành và Tỉnh, Thành phố, Riêng trong năm 2020 Hội đã nhận được 

hơn 40 công văn đề nghị đóng góp ý kiến cho các văn bản pháp Luật liên quan 

đến quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị, các đồ án, đề án, dự án của Chính phủ, 

Bộ Xây dựng, các Tỉnh, Thành phố. Nhận thức đây là những công việc quan 

trọng, ý kiến đóng góp cần có chất lượng cao, mang tính khoa học, sự am hiểu 

sâu thực tiễn cũng như hiểu rõ những định hướng của quốc gia, của tỉnh, thành 

phố về các vấn đề kinh tế - xã hội liên quan... Hội đã cử các chuyên gia chuyên 

ngành có kinh nghiệm tham gia đóng góp ý kiến  

Tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước (ở Trung ương cũng như ở địa 

phương) xây dựng văn bản pháp luật, thể chế về quản lý quy hoạch và phát triển 

đô thị. Trong đó có những văn bản quan trọng đối với quy hoạch phát triển đô thị 

như: Luật Xây dựng sửa đổi năm 2013, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1993, 

Luật Quy hoạch đô thị, Luật Thủ đô, dự thảo rà soát điều chỉnh quy chuẩn QCVN 

01: 2008/BXD về quy hoạch xây dựng; Góp ý Quy chế quản lý quy hoạch kiến 
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trúc cảnh quan đô thị, “Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030” và một số Nghị định, Thông tư.. 

Ngoài ra, các Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị ở các thành phố Hà nội, Hồ 

Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa, Hải Phòng….đã tham gia với các cơ quan 

quản lý nhà nước ở địa phương xây dựng văn bản pháp luật, thể chế về quy 

hoạch,quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tại các địa phương.Các ý kiến đóng 

góp của Hội rất khách quan, khoa học vì vậy nhiều vấn đề, nhiều quy định pháp 

luật liên quan đã được các Ban soạn thảo tiếp thu, giải trình, sửa đổi. Đặc biệt 

những kiến nghị của Hội đóng góp trong Luật Quy hoạch trong thời gian gần đây 

đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu và chỉnh sửa.. 

Đáng chú ý là thời gian gần đây để chuẩn bị cho các văn kiện trình Đại hội 

Đảng lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021, Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt 

Nam đã được Ban kinh tế Trung ương tin tưởng mời tham gia soạn thảo, đóng 

góp ý kiến vào các nội dung quan trọng trình Bộ Chính trị như: Nghị quyết 43-

NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựngThừa Thiên Huế đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Xây dựng và phát 

triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 

58 NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045…Đặc biệt, nhiều chuyên gia có uy tín của Hội Quy hoạch được 

Ban kinh tế Trung ương mời trực tiếp tham gia góp ý, xây dựng đề án “Đô thị hóa 

và phát triển Đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Bộ 

Chính trị xem xét, quyết định vào thời gian tới. Đây sẽ là Nghị quyết đầu tiên của 

Bộ Chính trị về đô thị hóa và phát triển đô thị trong quá trình CNH – HĐH tại 

Việt Nam, với tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày khai 

sinh nước Việt Nam Độc Lập. 

1.2. Đóng góp trong công tấc quy hoạch phát triển đô thị  

1.2.1. Công tác tư vấn phản biện xã hội  

Trong những năm qua, Hội đã có nhiều đóng góp và tư vấn phản biện cho 

các Bộ ngành, tỉnh thành phố, đô thị về công tác quy hoạch phát triển đô thị. 

Trung ương Hội đã tham gia tất cả các Hội đồng thẩm định của Bộ Xây 

dựng để góp ý cho các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền Thủ tướng phê duyệt; 

các đồ án quy hoạch vùng kinh tế liên tỉnh, vùng tỉnh; nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chung cũng như các đồ án quy hoạch chung các thành phố lớn, quy hoạch 

các khu kinh tế cửa khẩu và các khu kinh tế quan trọng khác của đất nước. Các 

Hội cơ sở, chi Hội đã đóng góp ý kiến, phản biện cho những đồ án, đề án, chiến 

lược phát triển kinh tế- xã hội và quản lý đô thị tại địa phương… 

- Thẩm định Đề án nâng cấp đô thị:  
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Đề án đề nghị công nhận thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước là đô 

thị loại IV, Đề án đề nghị công nhận thị xã Phú Mỹ- tỉnh Bà Rịa Vùng Tầu là đô 

thị loại 3; Đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là đô thị 

loại III; Đề án đề nghị công nhận thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước là đô 

thị loại IV; Đề án đề nghị đô thị Phố mới mở rộng tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại 4 

- Thẩm dịnh Nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch  

Nhiệm vụ Quy hoạch chung Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; 

Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 

tỉnh Gia Lai, Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn 

La, tỉnh Quảng Bình. Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố 

phố Đà Nẵng …  

- Phản biện các đồ án Quy hoạch  

Phản biện nhiều đồ án quan trọng do Bộ Xây dựng, TP. Hà Nội, các tỉnh 

thành phố đề nghị như : 10 Quy hoạch phân khu cảu tp. Hà Nội và nhiều đồ án, 

dự án khác do địa phương thực hiện.  

- Đồng chí Chủ tịch Hội và một số chuyên gia của Hội đã được mời 

tham gia nhiều hội đồng chấm giải thưởng kiến trúc - quy hoạch của một số địa 

phương và các Tập đoàn, ác Tổng Công ty như Tuyển chọn phương án thiết kế 

kiến trúc Công trình hỗ hợp của tập đoàn Tân Hoàng Minh; Ý tưởng điều chỉnh 

quy hoạch chung thành phố Hội An...  

Thông qua các ý kiến đóng góp tại các hội đồng thẩm định, các cuộc họp 

với luận cứ khoa học đã được Cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương 

đã thu nhận được nhiều tham vấn quan trọng mang giá trị thực tiễn, sáng tạo và 

đột phá giúp cơ quan quản lý, chính quyền địa phương nhìn nhận vấn đề và giải 

quyết vấn đề chính xác và hiệu quả để bổ sung, điều chỉnh, góp phần nâng cao 

chất lượng đồ án quy hoạch góp phần thiết lập kỷ cương trong xây dựng và phát 

triển đô thị, vì vậy những công tác này đã tạo được tín nhiệm của Hội trong tỉnh.  

- Phản biện các vấn đề bức xúc của xã hội 

Lãnh đạo Hội đã chủ động đề nghị với lãnh đạo một số tỉnh, thành phố tổ 

chức các Hội thảo khoa học để Hội đề xuất các giải pháp giúp các nhà quản lý 

trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo quy hoạch phát triển đô thị; Trong năm vừa qua 

Lãnh đạo Hội thường xuyên trả lời phỏng vấn các đài Truyền hình Trung ương, 

Hà Nội, các báo Tiền Phong, Hà Nội, Lao động, Kinh tế xây dựng ... phản biện 

một số vấn đề xã hội bức xúc như: Những thách thức của quá trình đô thị hóa 

đang diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam; vấn đề phát triển bền vững đô thị và nông 

thôn; vấn đề biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đô thị, điểm dân cư nông thôn và hạ 

tầng giao thông, hệ thống điện lưới, cấp nước; Phát triển kinh tế ban đêm của các 

đô thị du lịch, đô thị trung tâm vùng; Lát đá vỉa Hà nội và các vấn đề liên quan 

đến tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng; Vấn đề ách tắc giao thông tại thành phố Hồ 
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Chí Minh và Hà Nội; phát triển nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, cây xanh - mặt 

nước, biển quảng cáo, quản lý trật tự đô thị; thiết kế đô thị...;  

1.2.2.Hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường 

- Các hoạt động NCKH: 

Đã triển khai nhiều dự án, đồ án và các đề tài NCKH cấp nhà nước, cấp Bộ 

và thành phố, các đơn vị của Hội trực tiếp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa 

học, tư vấn hàng trăm đồ án quy hoạch, đề án, dự án quan trọng cấp Nhà nước, 

cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố để giúp cơ quan quản lý nhà nước định hướng quản 

lý phát triển đô thị đồng thời tự trang trải cho các hoạt động và tạo thu nhập cho 

cán bộ.  

Trong giai đoạn 2016-2020 ,Hội đã triển khai 03 đề tài được Bộ Xây dựng 

và TP Hà nội giao như đề tài  Đề tài “ Mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp 

với điều kiện Việt nam” đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu đạt loại xuất sắc tháng 

5/2020. Đề tài: “Nghiên cứu hình thái,cấu trúc đô thị sinh thái để xây dựng tiêu 

chí và nguyên tắc quản lý đô thị sinh thái theo quy hoạch chung và định hướng 

phát triển bèn vững “ đã dược UBND TP Hà nội nghiệm thu đạt loại xuất sắc.Đề 

tài “Ứng dụng Công nghệ Ảnh 3600 trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý quy hoạch 

kiến trúc cho các đô thị Việt Nam” đã được nghiệm thu đạt loại khá tháng 

10/2020;  

- Tổ chức các Hội thảo quốc tế và trong nước  

Trung ương Hội và các Hội cơ sở đã chủ động phối hợp với Bộ ngành 

Trung ương, chính quyền các địa phương, tổ chức quốc tế tổ chức nhiều hội thảo 

khoa học đóng góp ý kiến mang tính khoa học và thực tiễn để giúp chính quyền 

địa phương có thêm nhiều thông tin những bài học kinh nghiệm bổ ích trong tiến 

trình phát triển đô thị của đất nước. 

Như: Hội thảo quốc tế “Hà Nội thiên niên kỷ - Quá khứ và tương lai”, “Quy 

hoạch và phát triển đô thị xanh và thông minh ở Việt Nam”, “Xây dựng năng lực 

quản lý hành chính công đô thị: Chia xẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và Hàn 

Quốc”, “Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 

2050”, “Quy hoạch thành phố Đà Nẵng - Hội  nhập và phát triển”, “Phát triển 

thành phố Điện Biên Phủ - Tiềm năng - Cơ hội và thách thức”, “Bảo tồn và phát 

huy giá trị không gian Kiến trúc -  Văn hóa - Lịch sử Hồ Hoàn Kiếm tạo dựng 

thương hiệu đô thị của Thủ đô Hà Nội” 

1.2.3.Hoạt động đào tạo 

Hội đã quan tâm đến công tác tổ chức các lớp, khoá đào tạo bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ cho các hội viên của Hội và cán bộ chuyên môn, cán 

bộ quản lý ở các địa phương.  

Trong khuôn khổ dự án “Vận động ở cấp Quốc gia và nhân rộng các hành 

động thích ứng với biến đổi khí hậu” được tiến hành ở thành phố Hà Nội, Thành 
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phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt, Sa Pa dự án đã đào tạo chuyên 

môn cho các nhà quy hoạch và xây dựng kiến trúc đô thị với gần 30 tỉnh thành 

tham gia, Dự án đã kết thúc vào tháng 6/2015. 

Dự án “Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt 

Nam”, được tiến hành tại 5 thành phố Lào Cai, thành phố Hội An, Cẩm Phả, Gia 

Nghĩa, và Cà Mau. Tại mỗi thành phố Dự án đã tổ chức 03 khóa đào tạo cho cán 

bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của thành phố. Dự án đã kết thúc vào tháng 6/2016 

- Để tạo sân chơi bổ ích, nơi giao lưu trao đổi chuyên môn cho các nhà quy 

hoạch trẻ Hội đã thành lập “Câu lạc bộ Quy hoạch trẻ” tại Hà Nội. Đến nay câu 

lạc bộ đã có gần 600 hội viên là các kiến trúc sư trẻ, sinh viên Khoa Quy hoạch 

của các trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học xây dựng, Đại Học Phương 

Đông, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công Nghiệp tham gia. Câu lạc bộ đã tổ chức 

sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú như: Báo cáo các chuyên đề về lĩnh vực 

quy hoạch, Biến đổi khí hậu và ứng phó với biển đổi khí hậu, Thảm họa đô thị; 

“Quy hoạch Thành phố Xanh”, giới thiệu cho các Hội viên về quan hệ hợp tác và 

hoạt động 04 hội Quy hoạch Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản đặc biệt 

là nội dung Hội thảo“Chiến lược và giải pháp phát triển Thành phố thông minh” 

tại thành phố Hồ Chí Minh” qua đó cung cấp kiến thức về xây dựng thành phố 

thông minh và tìm hiểu về cơ hội thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0;  

- Mời một số chuyên gia trong nước và Quốc tế đến trình bầy nhiều chuyên 

đề liên quan đến quy hoạch xây dựng đô thị, quản lý đô thị. 

-Để tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các Hội viên Hội và Công ty 

AShui đã thành lập Câu lạc bộ Điện ảnh Kiến trúc, duy trì đều đặn chiếu phim 

hàng tháng với nhiều chủ đề phong phú trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, quản 

lý đô thị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các kiến trúc sư, các nhà quản 

lý. 

- Các hội viên của Hội đã tham gia các hoạt động về đào tạo đại học và trên 

đại học tại nhiều trường Đại học như: ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Kiến trúc TP.Hồ 

Chí Minh, ĐH Xây dựng, ĐH dân lập Phương Đông, Viện Đại học mở... 

1.2.4.Hoạt độn thông tin truyền thông    

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị 

cũng như thông tin các hoạt động của Hội tới độc giả nói chung và hội viên nói 

riêng, Hội đã liên tục phát hành các số theo đúng định kỳ để kịp thời cung cấp 

thông tin về quy hoạch và phát triển đô thị, những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng 

tâm của Bộ Xây dựng trong năm, công tác quản lý nhà nước và phát triển của 

ngành xây dựng và các hoạt động của Hội tới độc giả nói chung và hội viên nói 

riêng.  
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Trong thời gian qua Tạp chí đã nhận được sự ủng hộ, yêu quý của các độc 

giả và được dư luận xã hội đánh giá cao, và nhận được giải thưởng quốc gia do 

Hội Kiến trúc sư Việt Nam-Bộ Xây dựng-Bộ Văn hóa Thông tin, Thể thảo và Du 

lịch trao tặng. 

1.2.5.Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia  

Được phép của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018, nhằm nâng cao vị thế và 

đánh giá đúng vai trò của công tác quy hoạch ,công tác xây dựng và quản lí phát 

triển đô thị cũng như nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp có 

những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch và phát 

triển đô thị, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức Giải thưởng Quy 

hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất- VUPA 2018 với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, 

Bộ Tài nguyên Môi trường và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Đây 

là một sáng kiến, có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất 

lượng công tác quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị của đất nước.  

Ban tổ chức Giải thưởng đã nhận được hàng trăm các đồ án, dự án, ấn 

phẩm và hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước tham gia giải 

thưởng. Ban tổ chức giải thưởng đã thành lập các hội đồng chuyên ngành và hội 

đồng giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia để tiến hành chấm và xét giải thưởng. 

Các thành viên trong các hội đồng là các chuyên gia uy tín có nhiều kinh nghiệm 

về chuyên môn quản lí, nghiên cứu trong và ngoài nước. Đặc biệt có sự tham gia 

của Giáo sư AlfonsoVegara Chủ tịch hội đồng giải thưởng quy hoạch vùng và 

đô thị Châu Âu. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, minh bạch, 

Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ nhất đã thống nhất lựa 

chọn, xếp hạng các đồ án, dự án, ấn phẩm, hồ sơ của các tổ chức, cá nhân tiêu 

biểu cho thực tế phát triển đô thị rất sống động hiện nay để trao giải và các danh 

hiệu cao quý cho các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đã có những đóng góp xuất 

sắc trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam. Hiện Hội 

đã phát động Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ 2 và đã nhận dược 

sự hưởng ứng của đông đảo các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp,.. trong cả 

nước. 

1.2.6.Một số hoạt động xã hội  

Trong thời gian có đại dịch COVID -19, Hội đã đề nghị các Hội thành viên 

nhắc nhở Hội viên thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống Covid-19, đồng thời quan tâm động viên và giúp đỡ các Hội viên 

khó khăn của đơn vị mình, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Bộ Y tế, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập 

đỏ Việt Nam về “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Hội Quy hoạch 

phát triển đô thị Việt Nam đã tổ chức quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch 

COVID - 19. Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, ngày 3/4/2020 thay mặt 

toàn thể các hội viên của Hội, đoàn cán bộ của Văn phòng Trung ương Hội do 
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đ/c Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến trụ sở Uỷ ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng kinh phí với trị giá 30.000.000 đồng 

(ba mươi triệu đồng) cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Tháng 5/2021, hưởng 

ứng phát động của Liên hiệp Hội KHKTVN Hội đã tiếp tục quyên góp ủng hộ 

chống Covid-19.  

II.Một số định hướng hoạt động trong giai đoạn 2021-2025 

Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt nam lần thứ V đã xác định 

một số dịnh hướng hoạt động trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 như sau: 

+ Tăng cường giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu điển hình, 

lý luận mới… giữa các hội thành viên và hội viên bằng nhiều hình thức phong 

phú, hiệu quả. 

+ Tăng cường lồng ghép các hoạt động chuyên môn với tuyên truyền phổ 

biến kiến thức cho nhân dân. Tạo lập mối quan hệ thông tin hai chiều giữa các 

nhà chuyên môn trong quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị với cộng đồng. 

+ Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội từ Hội Trung 

ương đến Hội cơ sở 

+ Tham mưu đề xuất với Đảng và nhà nước, các cơ quan quản lý chuyên 

môn những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách, định hướng quy hoạch 

xây dựng phát triển đô thị cũng như tiếp tục đóng góp tháo gỡ những vướng mắc 

trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch. 

+ Huy động các nhà khoa học, nghiên cứu có kinh nghiệm tham gia tích 

cực trong việc xây dựng các văn bản pháp luật; góp ý kiến, tư vấn phản biện đối 

với các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị cả ở trung 

ương và các địa phương. 

+ Tăng cường hoạt động giao lưu với các địa phương, các thành phố lớn 

trong cả nước để đóng góp ý kiến về công tác phát triển và quản lý đô thị. 

+ Chủ động đề xuất nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối 

với các đề án được xã hội quan tâm. Tổ chức thực hiện và đề xuất kiến nghị gửi 

tới các cơ quan có liên quan và các cấp có thẩm quyền xem xét. 

+ Tham mưu kiến nghị với nhà nước về việc hoàn chỉnh, bổ sung các văn 

bản pháp luật về tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm đạt hiệu quả cao 

trong hoạt động quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. 

+ Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo bồi dưỡng trong 

lĩnh vực quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị: 

+ Động viên và hướng dẫn để các hội viên tích cực tham gia nghiên cứu 

khoa học, công nghệ và môi trường trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và phát 

triển đô thị. 
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+ Củng cố tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội, 

các ban  và các hội thành viên. 

+ Chủ động tập hợp các chuyên gia để đăng ký và thực hiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học từ cấp nhà nước, cấp Bộ đến các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW, tập trung vào các đề tài có tính lý luận và vấn đề bức thiết phục vụ thực tiễn 

quy hoạch và phát triển đô thị. 

+ Chủ động phối hợp với các Viện nghiên cứu, các cơ sở khoa học để tập 

trung triển khai các đề tài khoa học công nghệ đóng góp có hiệu quả vào công tác 

quy hoạch, phát triển đô thị .  

+ Chủ động hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu xây dựng 

chương trình và tài liệu để tổ chức các lớp, khóa đào tạo bồi dưỡng, các hội thảo 

về quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, đầu tư phát triển đô thị phục vụ nhu cầu 

của các địa phương. 

+ Tăng cường năng lực, sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện tốt các dịch vụ 

công do nhà nước chuyển giao như cấp chứng chỉ hành nghề, dịch vụ hỗ trợ pháp 

lý… trong hoạt động quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. 

+Hoạt động khuyến khích sáng tạo, tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng 

góp tích cực trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị: 

+ Tiếp tục hoàn thiện nội dung Giải thưởng Quy hoạch Đô thị quốc gia lần 

thứ hai tổ chức vào năm 2020 nhằm nâng cao vai trò và vị thế của giải thưởng 

trong công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Việt nam. 

+ Xây dựng, vận động hình thành quỹ khen thưởng các cá nhân, tổ chức có 

đóng góp tích cực trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị; khen thưởng các 

sinh viên quy hoạch đạt thành tích xuất sắc trong học tập hoặc nghiên cứu khoa 

học. 

+ Duy trì và nâng cao chất lượng giải thưởng đồ án sinh viên quy hoạch, 

kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị. 

+ Tham gia tổ chức các cuộc thi về quy hoạch xây dựng hoặc các cuộc thi 

đề xuất phương án giải quyết các vấn đề bức xúc trong thực tiễn phát triển đô thị 

cấp quốc gia và các địa phương. 

+ Đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chia 

sẻ kinh nghiệm và giới thiệu các điển hình, mô hình tốt về quy hoạch phát triển 

đô thị trên trang thông tin điện tử của Hội và các Hội cơ sở 

+ Động viên, huy động các hội thành viên và các hội viên tham gia tích cực 

vào hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

trong ngành, giới và cộng đồng. 

+ Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu lý luận và hiện trạng về quy hoạch 

xây dựng và phát triển đô thị phục vụ chung cho hội viên, ngành và xã hội. 
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III.Kết luận  

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và hoạt động, Hội Quy hoạch Phát triển đô 

thị Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, bước đầu đáp ứng yêu cầu của tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp. Là nhân tố tập hợp và phát huy vai trò những người 

tham gia hoạt động về quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị bao gồm cả quản 

lý, tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và đầu tư xây dựng. Trong giai đoạn 2016-2020  

vừa qua, Hội đã có những đóng góp tích cực vào thực tiễn công tác quy hoạch 

xây dựng và phát triển đô thị thông quan hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, hội 

thảo khoa học, nghiên cứu khoa học và đào tạo… 

Với mục tiêu xây dựng các đô thị Việt Nam: Hiện đại – Văn minh và Bền 

vững, toàn thể hội viên Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam trong thời gian 

tới, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị ViệtNam sẽ tiến hành cải cách toàn diện 

nhằm tập hợp và phát huy mạnh mẽ năng lực, tính chủ động; sáng tạo của hội 

viên,đóng góp tích cực vào hoạt động quy hoạch và phát triển đô thị trong cả 

nước, góp phần xâydựng đất nước Việt Nam ngày càng khang trang giàu đẹp./. 


