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NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ 8 (khoá II) Ban chấp hành
Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Hội nghị lần thứ 8 (khoá II) Ban chấp hành Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã được
tổ chức tại Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010.
Tham dự Hội nghị gồm có:
- Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch & đầu
tư;
- 14/19 thành viên Ban chấp hành Hiệp hội; 1/3 thành viên Ban kiểm tra Hiệp hội
và Ban thư ký Hiệp hội.
Hội nghị đã nghe:
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội năm 2009 và nhiệm vụ, phương hướng
hoạt động của Hiệp hội năm 2010;
- Báo cáo tài chính của Hiệp hội năm 2009;
- Phát biểu của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và Bộ Kế
hoạch & Đầu tư.
Sau khi thảo luận, Hội nghị lần thứ 8 (khoá II) Ban chấp hành Hiệp hội các đô thị
Việt Nam quyết nghị:
1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội năm 2009. Các đại biểu
tham dự hội nghị nhất trí nhận định:
- Mặc dù bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu
và bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ nhưng cùng với cả nước, các đô thị đã kiên
cường phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an toàn
trật tự, an sinh xã hội; tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng, phát triển và quản lý
đô thị; nhiều đô thị được nâng loại và trở thành thành phố.
- Hoạt động của Hiệp hội đa dạng, phong phú, có chất lượng và hiệu quả cao; quản
lý tài chính nghiêm túc và có nề nếp; vị thế và uy tín của Hiệp hội ngày càng được nâng
cao ở trong và ngoài nước nên đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì “đã có
thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ
quốc”.
2. Thông qua nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của Hiệp hội năm 2010, trong
đó:
- Tập trung chỉ đạo, triển khai tốt phong trào thi đua: “Xây dựng đô thị xanh, sạch,
đẹp”.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao
chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp
hội.

- Củng cố vững chắc mối quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống; tích
cực tham gia các hoạt động quốc tế; tranh thủ, mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác
khác.
- Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội, ngày Đô thị Việt
Nam và tiến hành Hội nghị thường niên năm 2010 (Từ nay về sau sẽ tổ chức Hội nghị
thường niên vào ngày đô thị Việt Nam 08/11).
Giao Ban thư ký và văn phòng Hiệp hội xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trình
Chủ tịch Hiệp hội quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.
3. Đồng ý chủ trương thành lập trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn phát triển
đô thị.
Giao Ban thư ký xây dựng đề án, trình Chủ tịch Hiệp hội xem xét, quyết định.
4. Giao Ban thư ký nghiên cứu tổ chức các cụm đô thị hợp lý; cải tiến nội dung và
nâng cao chất lượng sinh hoạt các cụm đô thị.
Năm 2010 là năm kỷ niệm chẵn của nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; kỷ niệm
1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội và là năm
cuối của kế hoạch 5 năm 2006-2010, khối lượng công việc sẽ rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực
phấn đấu cao của tất cả các thành phố, thị xã và của Hiệp hội các đô thị Việt Nam.
Ban chấp hành Hiệp hội tin rằng với sự chỉ đạo trực tiếp của Văn phòng Chính
phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và đầu tư, sự hợp tác của bạn bè trong và
ngoài nước, sự đoàn kết gắn bó và nhiệt tình tham gia của các đô thị thành viên, Hiệp hội
sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2010 với kết quả và chất lượng cao; lập thành tích
xuất sắc chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội
và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội các đô thị Việt Nam.
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