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I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

Phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng, vị trí, vai 

trò là "Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn 

hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển 

của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước", Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân Thủ đô Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, 

nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và đã đạt được nhiều 

thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, đạt bình quân 6,83%/năm; GRDP/người 

năm 2020 đạt 5.325 USD, gấp 2,3 lần năm 2010. Quy mô, cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hướng tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. 

Hạ tầng kinh tế, xã hội được nâng lên một bước; kết quả xây dựng nông thôn 

mới là dấu ấn nổi bật. Sự nghiệp phát triển văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa 

học và công nghệ, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, công tác bảo đảm an 

sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực; chất 

lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô không ngừng được nâng lên; diện mạo 

của Thủ đô có nhiều đổi thay, văn minh, hiện đại hơn. Chính trị, xã hội ổn định, 

quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc 

tế được mở rộng; vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao ở 

cả trong nước và quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 

trị tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả; năng lực, phương 

thức lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội 

ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực; sự chỉ đạo, điều hành của chính 

quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã 

hội các cấp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. 
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Bên cạnh những kết quả và thành tích đã đạt được, Hà Nội vẫn còn nhiều 

hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Nhiều tiềm năng, lợi thế của Thủ đô vẫn chưa 

được đánh giá, khai thác, phát huy đầy đủ. Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự 

bền vững. Chưa hoàn thành một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng Nghị quyết đã 

đề ra. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát 

triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả 

nước; năng lực cạnh tranh còn thấp, nhất là so với khu vực và thế giới. Hạ tầng 

kinh tế, xã hội phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác quy hoạch, quản 

lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, phát triển đô thị, trật tự, an toàn giao 

thông, bảo vệ môi trường còn hạn chế; phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đô 

thị chưa toàn diện, thiếu đồng bộ; nhiều dự án lớn chậm được triển khai, gây 

lãng phí nguồn lực; việc quy hoạch xây dựng các đô thị vệ tinh không đạt kế 

hoạch. Phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người Hà Nội chưa thực sự 

tương xứng với vai trò, vị thế, tiềm năng và nền tảng lịch sử - văn hoá ngàn năm 

văn hiến của Thủ đô. Hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở còn nhiều 

bất cập. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn 

vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Liên kết, hợp tác giữa Thủ đô với các địa 

phương trong vùng và cả nước chưa hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc xây 

dựng, củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, 

cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín 

của Đảng bộ. 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do công tác 

quán triệt, thể chế hoá, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị 

hiệu quả chưa cao. Nhận thức của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, một bộ phận cán bộ, 

đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Thủ đô chưa sâu sắc, 

toàn diện. Năng lực, phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu, tư duy, tầm nhìn 

chiến lược, ý chí và khát vọng phát triển của một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn 

hạn chế; năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên 

chưa ngang tầm nhiệm vụ; ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp 

chưa tốt. Một số cơ chế, chính sách đặc thù chưa phù hợp với yêu cầu, đặc 

điểm, nhiệm vụ phát triển Thủ đô. Việc phân công, phân cấp, phối hợp giữa các 

bộ, ngành Trung ương đối với Thủ đô có mặt chưa hợp lý, thiếu thường xuyên, 

kịp thời. 

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

- Thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và 

yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 
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năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, 

khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả 

nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là 

trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung 

tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội 

nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, 

xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để 

thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả 

nước cùng phát triển.  

- Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ 

chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với 

tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước"; là trách nhiệm, nghĩa vụ của 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu 

của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.  

- Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng 

bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; kết hợp hài 

hoà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hoá 

với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, trong đó 

văn hoá, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để 

phát triển Thủ đô. 

- Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội 

thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; xây 

dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, 

năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố 

có ý nghĩa quyết định; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, 

văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. 

2. Mục tiêu và tầm nhìn 

2.1. Mục tiêu đến năm 2030 

- Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở 

thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng 

kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh 

tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các 

nước phát triển trong khu vực. 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 cao hơn 

mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 

8,0 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD. 
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2.2. Tầm nhìn đến năm 2045 

Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng 

cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội 

phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát 

triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 

Thủ đô; xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" 

- Tập trung quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức 

ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô và cả nước về 

vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội ngàn 

năm văn hiến, anh hùng, trung tâm đầu não chính trị - hành chính của quốc gia, 

trung tâm lớn về văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế 

và hội nhập quốc tế. 

- Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, ngàn năm văn 

hiến, anh hùng, hoà bình, hữu nghị, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, 

tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội. 

2. Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục 

đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy 

động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực 

- Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy 

khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển 

kinh tế - xã hội; phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ con người, đẩy mạnh ứng 

dụng khoa học, công nghệ và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội 

số và các mô hình kinh tế mới gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Hỗ trợ phát 

triển bền vững, đồng bộ các thị trường tài chính, tiền tệ; thị trường chứng 

khoán; thị trường bất động sản; thị trường khoa học và công nghệ; thị trường lao 

động; thị trường dịch vụ văn hoá. 

- Xây dựng một số ngành, sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ hiện 

đại, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng cao; phát triển các sản phẩm làng 

nghề, nhất là các làng nghề truyền thống và các dịch vụ đặc trưng của Thủ đô. 

Ưu tiên phát triển sản xuất công nghiệp - công nghệ cao và các loại dịch vụ có 

giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics; phát triển công 

nghiệp văn hoá, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là du lịch văn hoá.  

- Tập trung cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển 

nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; phấn đấu trở thành địa phương đi đầu 
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trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, 

gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống dân tộc. Ưu 

tiên xây dựng vành đai xanh, bảo đảm môi trường sống. Chú trọng phát triển 

công nghệ giống, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch, gắn với phát 

triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.  

- Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để khai thác tốt nhất 

tiềm năng, lợi thế của Thủ đô về văn hoá, khoa học, công nghệ. Phát huy vai trò 

dẫn dắt, tạo động lực của đầu tư công kết hợp với khuyến khích, phát huy các 

nguồn vốn từ khu vực tư nhân, khu vực đầu tư nước ngoài, các nhà tài trợ và tổ 

chức quốc tế…; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai, 

tài nguyên gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội. Ưu tiên đầu tư, phát triển các chương trình mục tiêu, dự án 

trọng điểm, đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh 

chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng giao thông, đô 

thị thông minh, hạ tầng liên kết vùng. Có cơ chế, chính sách phù hợp để xử lý, 

thúc đẩy các dự án chậm triển khai, nhất là các dự án được phê duyệt từ trước 

thời điểm điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.  

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, hệ thống 

tổ chức tín dụng và hệ thống quỹ tài chính; phát triển các thành phần kinh tế, 

trong đó có cơ chế phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành 

một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô. Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp 

đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, kết nối theo chuỗi giá trị với các 

doanh nghiệp trong vùng kinh tế và cả nước cũng như trong khu vực và thế giới. 

Chủ động thu hút có chọn lọc đầu tư nước ngoài; ưu tiên các ngành, lĩnh vực có 

đóng góp tích cực cho quá trình tái cơ cấu kinh tế; thu hút các tập đoàn đa quốc 

gia thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển 

đặt trụ sở tại Hà Nội. Quyết liệt cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, tạo thuận lợi và tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, tạo chuyển 

biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao 

động, năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.  

3. Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội 

thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, 

khoa học và công nghệ, y tế. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao 

chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô 

- Tập trung phát triển văn hoá Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn 

năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh 
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văn hoá của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô. Tập trung 

bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, các di tích, 

công trình kiến trúc có giá trị, trọng tâm là các di sản thế giới, di tích quốc gia; 

đầu tư xây dựng một số công trình văn hoá, thể thao mới, tiêu biểu của Thủ đô 

(hệ thống nhà hát, quảng trường, tượng đài, công viên, tổ hợp thể thao, trung 

tâm hội chợ triển lãm…). Quan tâm đầu tư đúng mức để phát triển văn hoá, 

từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông 

thôn. Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch, triển lãm và 

phát triển các sản phẩm văn hoá, du lịch có thương hiệu mang tầm quốc tế. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện. Xây dựng Thủ đô 

Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất 

lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và 

hội nhập quốc tế... Có cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư 

phát triển giáo dục, đào tạo; hệ thống trường có nhiều cấp học, trường chất 

lượng cao; các loại hình liên kết đào tạo trong nước và quốc tế. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng 

tạo, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và khu 

vực với hạt nhân là Khu công nghệ cao Hoà Lạc, các viện nghiên cứu, trường 

đại học. Phát triển mạnh thị trường khoa học - công nghệ; khuyến khích, hỗ trợ 

doanh nghiệp tham gia hoạt động đổi mới công nghệ, xây dựng hệ sinh thái 

khởi nghiệp sáng tạo. Có cơ chế, chính sách thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ 

trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế vào sự 

nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.  

- Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, tập trung phát triển một số 

lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới. Nâng cao chất lượng khám, chữa 

bệnh; năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, hệ thống bác sĩ gia đình, bảo 

đảm chăm sóc toàn diện sức khoẻ nhân dân. Huy động các nguồn lực xã hội xây 

dựng mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại; cơ sở nghiên 

cứu và chuyển giao công nghệ y, dược của tư nhân và đầu tư nước ngoài; gắn 

phát triển du lịch với chăm sóc sức khoẻ. 

- Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân, mở rộng 

đối tượng thụ hưởng chính sách, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tối đa các 

dịch vụ xã hội thiết yếu. Thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, phấn đấu 

không còn hộ nghèo theo chuẩn của Thủ đô, nâng cao phúc lợi xã hội, bảo đảm 

công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa thành thị 
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và nông thôn. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, chăm sóc người 

cao tuổi, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; giải quyết hiệu 

quả các tệ nạn xã hội. 

4. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc 

quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển 

và quản lý đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường 

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm kỷ cương 

quy hoạch và quản lý quy hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch, có tầm nhìn 

chiến lược, tư duy đột phá, vừa phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, vừa tạo ra 

nguồn lực, không gian và động lực phát triển mới cho Thủ đô, gắn kết hài hoà, 

hợp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các địa phương khác trong vùng và 

cả nước; trọng tâm là Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2050 với Sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, 

phát triển đô thị hài hoà hai bên sông của Hà Nội. Nghiên cứu tăng tỉ lệ đất phát 

triển đô thị; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía 

Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hoà Lạc, Xuân 

Mai); xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục 

Nhật Tân - Nội Bài; tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định 

dân cư hai bên bờ Sông Hồng và Sông Đuống; quy hoạch phát triển không gian 

ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng. Quy hoạch xây dựng 

khu vực nông thôn hài hoà, gắn với phát triển đô thị, giữ gìn bản sắc văn hoá 

truyền thống, kết nối đồng bộ với quy hoạch khu vực đô thị; khai thác hiệu quả 

cảnh quan thiên nhiên vùng nông thôn kết hợp với phát triển du lịch xanh. 

- Tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội của Thủ đô một cách tổng thể, đồng bộ, hiện đại và hiệu quả; trong đó chú 

trọng phân bổ, ưu tiên hợp lý nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, kết hợp với đẩy 

mạnh huy động các nguồn lực xã hội cho các dự án kết cấu hạ tầng, nhất là dưới 

hình thức đối tác công tư (PPP), gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho 

Thủ đô. Đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại; hoàn thành 

xây dựng các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường vành đai, hệ thống 

đường kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch, đồng bộ với quy hoạch 

kiến trúc, cảnh quan, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các 

dự án đường sắt đô thị; đầu tư xây dựng thêm các cầu qua Sông Hồng, Sông 

Đuống. Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm 2027 và chuẩn bị đầu 

tư, xây dựng đường Vành đai 5 trước năm 2030. Mở rộng, nâng cấp sân bay 

quốc tế Nội Bài; nghiên cứu, xây dựng thêm 1 sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu 

phát triển vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc. 
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- Phát triển đô thị Hà Nội thông minh, hiện đại, có bản sắc, tạo hiệu ứng 

lan toả, liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước. Tập trung hình thành một số 

cực tăng trưởng mới; từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình 

phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) đi đôi với quản lý chặt chẽ 

việc phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm. 

Phấn đấu đến năm 2025 có 3 - 5 huyện và đến năm 2030 có thêm 1 - 2 huyện 

phát triển thành quận. Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn, phát 

huy giá trị và khai thác hiệu quả, bền vững các công trình, không gian lịch sử 

văn hoá tại khu vực nội đô lịch sử. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, thực 

hiện hiệu quả việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; di dời các cơ sở công 

nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện theo quy 

hoạch ra khỏi khu vực nội thành; ưu tiên sử dụng quỹ đất sau di dời để xây dựng 

công trình công cộng, phúc lợi xã hội. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý đô thị; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự 

xây dựng, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt ùn tắc giao thông. Khai thác, sử dụng có 

hiệu quả và bền vững nguồn lực về tài nguyên, nhất là đất đai; chủ động phòng, 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới 

xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững; thực hiện đồng bộ, 

hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí; xử lý cơ bản ô 

nhiễm môi trường nước các hệ thống sông, hồ; hoàn thành cải tạo môi trường 

Sông Nhuệ - Sông Đáy, sông Tô Lịch; các chương trình chống úng, ngập; hạ 

tầng xử lý rác thải, nước thải, cây xanh đô thị... theo quy hoạch. 

5. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Thủ đô trong 

mọi tình huống 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là bảo đảm quốc 

phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; theo dõi sát, nắm chắc 

tình hình, chủ động phương án ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ 

trong mọi tình huống. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan 

trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn để 

xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Tập trung xây dựng lực lượng quân 

đội, công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an 

ninh, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân; đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng 

thủ các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc 

phòng - an ninh; chú trọng xây dựng các công trình có tính lưỡng dụng cao. 
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Thẩm định chặt chẽ các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước 

ngoài tại khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh; bảo đảm phát triển kinh tế 

Thủ đô với quy hoạch tổng thể bố trí thế trận quốc phòng, an ninh trong khu vực 

phòng thủ. 

- Triển khai quyết liệt các giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, 

điều tra, xử lý các loại tội phạm. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu 

chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị phản động. 

Tăng cường rà soát, triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức; tội phạm 

xuyên quốc gia; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm kinh tế, môi trường, 

ma tuý; tội phạm có tính côn đồ, xã hội đen… 

6. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, 

nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô 

- Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; chủ động và tích cực 

nắm bắt cơ hội, nhất là các hiệp định thương mại thế hệ mới; củng cố các mối 

quan hệ truyền thống, mở rộng hợp tác với các thủ đô, thành phố trên thế giới. 

Tăng cường đối ngoại nhân dân; tích cực tuyên truyền, thông tin đối ngoại về 

Thủ đô với bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.  

- Nêu cao trách nhiệm "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", chủ động phối 

hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương trong cả nước 

và các tổ chức quốc tế trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. 

7. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh 

- Quyết liệt, kiên trì thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng 

hệ thống chính trị tinh gọn, liên thông, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi 

đôi với chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, 

giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và cơ chế, chính 

sách, quy định pháp luật của Nhà nước, nhất là ở cấp cơ sở; thực hiện nghiêm 

quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, 

cá thể hoá trách nhiệm cá nhân…  

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các 

cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức 

tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô. 
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Có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong nước và quốc tế; thực hiện tốt cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán 

bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung theo quy định. 

- Tiếp tục đổi mới hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng, năng lực, 

hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; đổi mới mạnh mẽ nội dung, 

phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 

chính trị - xã hội các cấp và các hội quần chúng; xây dựng, củng cố khối đoàn 

kết toàn dân, mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy 

vai trò của nhân dân vừa là trung tâm, chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng các 

thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. 

8. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách 

phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới  

- Trên cơ sở tổng kết, bổ sung, sửa đổi Luật Thủ đô, khẩn trương rà soát, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho 

Thủ đô; xác lập rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn, khai thác hiệu quả 

tiềm năng, thế mạnh của Hà Nội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn 

giản hoá thủ tục hành chính, tạo chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

tạo thuận lợi và tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 

- Tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô trên một số lĩnh vực 

nhằm tạo sự chủ động, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

của Thủ đô gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực; các chương trình, dự án kết nối 

liên vùng, liên tỉnh, phục vụ đa mục tiêu, kết nối hạ tầng, phát triển nguồn nhân 

lực của vùng… 

- Sớm tổng kết mô hình thí điểm việc thực hiện không tổ chức Hội đồng 

nhân dân cấp phường trên địa bàn Hà Nội, hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính 

quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên 

thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý Thủ đô trong giai 

đoạn phát triển mới. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước, nhất là Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết; 

chủ động phối hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện 

Nghị quyết. 
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2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo sửa đổi Luật Thủ đô và một số luật có 

liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, trong đó 

lưu ý đến việc chủ động nguồn thu, nhiệm vụ chi nhằm ưu tiên hơn nữa nguồn 

lực đầu tư cho phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án trọng điểm quốc 

gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. 

3. Ban cán sự đảng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết. Chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Thủ đô 

sửa đổi. Xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù và phân cấp cho chính 

quyền Thủ đô Hà Nội thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc phù hợp 

với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô, trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư, tài 

chính, quy hoạch, đất đai, quản lý trật tự xây dựng, giao thông, môi trường, dân 

cư, tổ chức bộ máy, biên chế… Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và đầu tư 

xây dựng mới các công trình, dự án trọng điểm quốc gia về hạ tầng giao thông, 

thuỷ lợi, môi trường, đô thị trên địa bàn, nhất là đường Vành đai 4, Vành đai 5. 

Sớm điều chỉnh, phê duyệt tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội 

đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; nghiên cứu tăng tỉ lệ đất phát triển đô 

thị và xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô. Định kỳ hằng năm, hoặc 

khi cần thiết, làm việc với Thủ đô Hà Nội để kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực 

hiện Nghị quyết. 

4. Các cấp uỷ, tổ chức đảng và hệ thống chính trị của Hà Nội triển khai 

thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết. Phát huy cao độ sự đồng thuận 

xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 

và các tầng lớp nhân dân nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.  

Hà Nội có trách nhiệm chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung 

ương sớm nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật Thủ đô, hoàn thiện các quy 

hoạch có liên quan đến Thủ đô, ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính 

sách để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phát triển hằng năm, các chương trình, 

dự án trọng điểm trên địa bàn. Đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác, thúc đẩy với các 

địa phương trong vùng và cả nước cùng phát triển, đồng thời tích cực mở rộng 

quan hệ với các đối tác nước ngoài. 

5. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung 

ương phối hợp với Thủ đô Hà Nội xây dựng các chương trình, kế hoạch, cơ chế, 

chính sách cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, 

phối hợp, giúp Hà Nội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng 

và phát triển.  
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6. Các tỉnh uỷ, thành uỷ trong cả nước, nhất là trong vùng Thủ đô, vùng 

đồng bằng Sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tích cực phối hợp 

với Thủ đô Hà Nội tăng cường các hình thức liên kết, hợp tác phù hợp với nhu 

cầu và thế mạnh của các địa phương, tạo sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp về 

kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh cho Thủ đô Hà Nội, cho mỗi địa 

phương, cho toàn vùng và cả nước. 

7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường 

lãnh đạo, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm tham gia, đóng góp vào quá trình xây 

dựng và phát triển Thủ đô. 

8. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Thành uỷ Hà Nội và 

các cơ quan liên quan hướng dẫn việc tuyên truyền và quán triệt thực hiện 

Nghị quyết. 

9. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết; phối hợp với Thành uỷ Hà Nội định kỳ sơ kết, tổng kết, báo 

cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 
 

 
Nơi nhận:  

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,  

- Ban Bí thư Trung ương  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,  

- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 
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