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Thực hiện Biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác phát triển ngày 11/7/2008 giữa 
Thành phố Vinh- Nam Định- Thái Nguyên- Thanh Hóa- Hạ Long- Việt Trì. Năm 
2009 TP. Việt Trì đăng cai tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bồi thường giải phóng mặt 
bằng và xây dựng tái định cư” nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giao lưu, hợp 
tác phát triển kinh tế xã hội giữa các thành phố. 
 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm. Hội thảo “Bồi 
thường giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư” đã đạt được những kết quả 
tốt đẹp, theo đúng nội dung chương trình đề ra. Các thành phố Vinh- Nam Định- Thái 
Nguyên- Thanh Hóa- Hạ Long- Việt Trì là các đô thị lọai I, loại II thuộc tỉnh có nhiều 
tiềm năng phát triển, thuộc Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Để tiếp tục tăng cường mối 
quan hệ hợp tác giao lưu và tạo điều kiện cho các thành phố ngày càng phát triển toàn 
diện trong thời gian tới, lãnh đạo 6 thành phố thống nhất ký kết văn bản ghi nhớ với 
các nội dung sau:  

1. Các thành phố đều nhận thấy vai trò và tầm quan trọng của công tac bồi thường 
giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư, là công tác khó khăn, phức tạp và 
nhạy cảm. Vì vậy tham luận tại Hội thảo đều tập trung vào các vấn đề trọng 
tâm mà lãnh đạo 6 thành phố cùng quan tâm, cùng trao đổi kinh nghiệm, đề 
xuất những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, góp phần đẩy mạnh phát 
triển kinh tế xã hội nói chung và hạ tầng nói riêng nhằm mục tiêu thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng 6 thành phố của chúng ta 
giàu đẹp, văn minh và hiện đại, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân mỗi thành 
phố. Xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học- kỹ thuật của 
tỉnh và khu vực. 

2. Thường xuyên thông báo, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau về tình hình 
phát triển kinh tế xã hội nói chung, các vấn đề về bồi thường giải phóng mặt 
bằng và xây dựng tái định cư nói riêng. 

3. Mỗi thành phố có trách nhiệm tập trung tháo gỡ những vướng mắc về bồi 
thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ dự án, chủ đầu 
tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng thành phố; quan tâm, giải 
quyết việc làm, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự 
án. 

4. Tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 6 thành phố để hỗ trợ 
nhau cùng phát triển và góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Hiệp hội các 
đô thị Việt Nam và cả nước. 

5. Trong điều kiện cho phép, mỗi thành phố có thể tổ chức các đoàn tham quan, 
trao đổi, học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực các thành phố cùng quan tâm.  

6. Các thành phố luân phiên mỗi năm 1 lần tổ chức Hội thảo chuyên đề ở các lĩnh 
vực cùng quan tâm về phát triển kinh tế xã hội vào những thời gian thích hợp.  
Năm 2010 sẽ tổ chức Hội thảo thường niên tại thành phố Thanh Hóa. 

 
Biên bản nghi nhớ này đã được UBND 6 thành phố tham dự Hội thảo thông qua 
ngày 30 tháng 3 năm 2009 tại thành phố Việt Trì và thống nhất cùng nhau thực 
hiện trong thời gian tới./. 
 


