
 

Bé X©y dùng 

 
 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

Số: 3496   /BXD-PTĐT Hà Nội, ngày  31  tháng 12 năm 2014 

V/v báo cáo tình hình phát triển 

đô thị năm 2014 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-

2020, Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2013-2020. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Quý 

cơ quan rà soát, tổng hợp và báo cáo tình hình phát triển đô thị tại địa phương 

theo nội dung cụ thể như sau: 

1. Tình hình lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; lập và phê 

duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và cho từng đô thị trên địa bàn; 

triển khai các đề tài, dự án biến đổi khí hậu thực hiện Đề án Phát triển các đô thị 

Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020; triển khai các dự 

án đầu tư phát triển đô thị bao gồm cả các dự án ODA. Đánh giá kết quả đạt 

được, nêu rõ các tồn tại, hạn chế và đề xuất các kiến nghị (nếu có). 

2. Cung cấp các số liệu theo các biểu mẫu (gửi kèm theo, có thể tải file 

các biểu mẫu từ website: moc.gov.vn): 

Biểu 1: Hệ thống đô thị và dân số đô thị năm 2014. 

Biểu 2: Các dự án đầu tư phát triển đô thị năm 2014. 

Biểu 3: Đánh giá chung về tình hình biến đổi khí hậu tác động đến đô thị. 

Đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo bằng văn bản về Cục Phát triển đô thị - 

Bộ Xây dựng,  37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội, đồng thời gửi file mềm 

về địa chỉ email:  quanlydothi.uda@gmail.com trước ngày 20/01/2015./.  

N¬i nhËn: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Sở xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc các 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, PTĐT (3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Đã ký 

 

 

       Phan Thị Mỹ Linh 
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