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NGHỊ QUYẾT
Hội nghị thường niên Hiệp hội các đô thị Việt Nam năm 2009
Hội nghị thường niên toàn thể hội viên Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã được tổ
chức trọng thể ngày 20/5/2009 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ và các cục, vụ, viện thuộc Bộ Xây
dựng, lãnh đạo vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, đại diện Tổng hội xây dựng, Hội
cấp thoát nước Việt Nam và đại biểu đại diện cho 82/91 đô thị hội viên.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội
trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; báo cáo kết quả kiểm
tra tài chính và phát biểu chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng.
Sau khi thảo luận, Hội nghị quyết định:
Về hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua, Hội nghị nhất trí đánh giá:
1. Từ sau Hội nghị thường niên năm 2008 đến nay, Hiệp hội đã tổ chức rất nhiều
các hoạt động đối nội và hợp tác quốc tế có chất lượng cao và mang lại hiệu quả
thiết thực cho các đô thị hội viên.
2. Sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ, ngành trung ương, trực tiếp là Bộ Nội vụ, và
Bộ Xây dựng; sự hợp tác của bạn bè quốc tế; sự chỉ đạo đúng đắn của Ban chấp
hành; tinh thần trách nhiệm cao, tính tự chủ, năng động, sáng tạo của Ban thư ký
và văn phòng Hiệp hội; nhiệt tình tham gia của các đô thị hội viên là những nhân
tố quyết định sự thành công của Hiệp hội.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
1. Tổ chức ngày đô thị Việt Nam- 8/11/2009
a. Địa điểm tổ chức: TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

b. Tổng kết phong trào thi đua đô thị sạch năm 2009
Trên cơ sở 12 tiêu chí bình xét thi đua đã được chủ tịch Hiệp hội phê duyệt, tất cả
các đô thị thành viên khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phong trào thi
đua ở đơn vị mình, đến tận xã, phường, thị trấn thu hút đông đảo nhân dân tham gia
giữ gìn vệ sinh đô thị. Đến đầu tháng 10/2009, các cụm đô thị tiến hành bình xét
chọn ra 1 đến 2 đô thị xuất sắc trong cụm. Cuối tháng 10/2009, trên cơ sở danh sách
đề cử của các cụm đô thị, Ban chấp hành Hiệp hội sẽ bình xét, chọn ra 5 đô thị xuất
sắc nhất để biểu dương, khen thưởng vào ngày đô thị Việt Nam- 8/11/2009
c. Phát động phong trào thi đua năm 2010
Giao Ban thư ký xây dựng chủ đề thi đua, trình Ban chấp hành xem xét, quyết định.
2. Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội các đô thị Việt
Nam năm 2010.
a. Thành lập Ban tổ chức do đồng chí chủ tịch Hiệp hội là trưởng ban, tổng thư ký
Hiệp hội là phó ban.
b. Ban Thư ký và Văn phòng Hiệp hội xây dựng chương trình hoạt động trinh Ban
chấp hành xem xét, quyết định. Ban tổ chức lễ kỷ niệm, Ban thư ký, Văn phòng
Hiệp hội và các đô thị thành viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình
sau khi được phê duyệt.
c. Căn cứ vào chương trình chung của Hiệp hội, các cụm đô thị và từng đô thị xây
dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ,
thể thao chào mừng 10 năm ngày thành lập Hiệp hội.
d. Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội cùng với ngày đô thị Việt
Nam, 8/11/2010.
3. Tổ chức Hội nghị thường niên 2010
Bắt đầu từ năm 2010, Hội nghị thường niên sẽ được tổ chức cùng với ngày đô thị
Việt Nam, 8/11. Địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên năm 2010 cũng là nơi tổ
chức Ngày đô thị Việt Nam và lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội tại TP. Ninh
Bình, tỉnh Ninh Bình.

4. Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ xây dựng, giao Ban thư ký xây dựng đề án giải
thưởng đô thị, trình Ban chấp hành xem xét, quyết định.
5. Về hội phí
Để đảm bảo có đủ kinh phí cho hoạt động của Hiệp hội, bắt đầu từ năm 2010 hội phí
của mỗi loại đô thị tăng thêm 2 triệu đồng 1 năm.
6. Về các hoạt động khác:
Nhất trí như đã ghi trong phần thứ hai: phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hiệp
hội trong thời gian tới của Báo cáo tổng kết trình bày tại Hội nghị.
Nghị quyết này đã được toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2009
tán thành.
Ban chấp hành Hiệp hội, Ban kiểm tra, Ban thư ký, Văn phòng Hiệp hội và toàn thể
các đô thị hội viên có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Nghị quyết Hội nghị
thường niên năm 2009.
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