
HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI CỤM ĐÔ THỊ  

MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 
 

Thực hiện nghị quyết số 01/2007/NQ-CĐT ngày 08/11/2007 về việc tổ chức 

hội nghị Cụm đô thị Miền Đông Nam Bộ lần thứ II- Năm 2008; thành phố Vũng 

Tàu được chọn là thành phố đăng cai tổ chức hội nghị với chủ đê “Chiến lược 

phát triển đô thị và giải pháp tài chính trong vấn đề phát triển đô thị”. Sau một 

thời gian chuẩn bị Hội nghị được tổ chức vào ngày 24/10/2008. Tham dự Hội 

nghị có: 

1. Ông Lê Hoàng Quân, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ 

Chí Minh, Cụm trưởng cụ đô thị Miền Đông Nam Bộ (chủ trì hội nghị) 

2. Ông Lưu Đức Hải, Cục trưởng Cục phát triển đô thị -Bộ Xây dựng 

3. Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

4. Ông Nguyễn Ninh Thực-Phó Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam. 

5. Ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu. 

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo UBND các sở ngành thuộc các tỉnh và 

thành phố, thị xã: TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và thị xã Thủ Dầu Một; 

tỉnh Bình Phước và thị xã Đồng Soài; tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên hòa, thị 

xã Long Khánh; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa; 

tỉnh Tây Ninh và thị xã Tây Ninh. Thành phố Vũng Tàu có Bí thư Thành Uỷ 

Vũng Tàu và Chủ tịch HĐND thành phố Vũng Tàu cũng tham dự hội nghị. 
 

Ngoài ra còn có đông đảo phóng viên 

các báo: Bà Rịa-Vũng Tàu, Sài Gòn 

Giải phóng, Pháp luật Việt Nam, đài 

phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu, đài truyền hình TP. Hồ Chí 

Minh. 
 

Ông Nguyễn Ninh Thự phát biểu 

 trong Hội thảo 



 

  

 Mở đầu ông Lê Hoàng Quân phát biểu khai mạc hội nghị chào mừng các 

đại biểu về dự hội nghị, nêu rõ lý do chủ đề, mục đích hội nghị và chương trình 

làm việc. 

 Tiếp theo ông Trần Minh Sanh phát biểu chào mừng hội nghị và nêu rõ 

những khó khăn trở ngại mà các đô thị Việt Nam nói chung, các đô thị trong 

cụm đô thị miền Đông nam Bộ nói riêng đang phải đối mặt trong bối cảnh tốc 

độ đô thị đô thị hóa tăng nhanh và toàn cầu hóa khi Việt Nam hội nhập quốc tế. 

Hội nghị cũng nghe tham luận của của TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên 

Hòa, thị xã Đồng Xoài. Nghe phát biểu của ông Phạm Hoàng Hà, Phó chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Dương, phát biểu của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai; phát biểu của 

ông Lưu Đức Hải, ông Nguyễn Ninh Thực đánh giá vai trò vị trí của Cụm đô thị 

Miền Đông Nam Bộ trong hệ thống mạng lưới đô thị nước ta, đồng thời cũng 

mang đến hội nghị những thông tin mới, những định hướng mới về sự hình 

thành một diện mạo của các đô thị theo hướng hiện đại, đa sắc...; những giải 

pháp của thời gian tới về tài chính, nguồn lực, cơ chế chính sách; sự quan tâm 

hỗ trợ của Bộ Xây dựng và Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Hội nghị thảo luận 

xoay quanh các vấn đề, mà các đô thị đang vướng mắc nhằm tìm ra những giải 

pháp thích hợp hoặc có những kiến nghị lên Chính phủ và các đô thị nhằm tìm 

những giải pháp thích hợp hoặc có những kiến nghị lên Chính phủ và các Bộ 

ngành trung ương để có chỉ đạo hướng tháo gỡ chung. Trong phần thảo luận tại 

hội nghị có bàn về việc chuẩn bị Hội nghị cụm đô thị hội viên miền Đông Nam 

Bộ lần thứ III-năm 2009, trong đó lãnh đạo tỉnh Bình Dương xung phong đăng 

ký cho Bình Dương được đăng cai tổ chức hội nghị. Sau thảo luận, Hội nghị 

cám ơn sự nhiệt tình của tỉnh Bình Dương và ghi nhận sự tích cực của lãnh đạo 

tỉnh Bình Dương, nhưng thống nhất Hội nghị lần thứ III sẽ tổ chức tại thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời gian dự kiến trong tháng 9/2009 với chủ đề 

chính “Giải pháp kết nối hạ tầng kỹ thuật-xã hội trong phát triển đô thị bền 

vững”. 



 Sau cùng ông Lê Hoàng Quân phát biểu tổng kết hội nghị, cám ơn các đại 

biểu đã về tham dự hội nghị, cám ơn thành phố Vũng Tàu đã chuẩn bị chu đáo 

về mọi mặt góp phần vào sự thành công của hội nghị. 

Hội nghị kết thúc và thành công rực rỡ trong ngày 24/10/2008 và các đại biểu 

lưu luyến chia tay ra về, hẹn gặp lại tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào 

năm 2009. 

 


