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Kính gửi:  Lãnh đạo UBND các Thành phố/ Thị xã 

Đô thị hội viên Hiệp hội các đô thị Việt Nam 

Ngày 24/12/2019, Hiệp hội các đô thị Việt Nam nhận được Công văn số 

9480/BKHĐT-KCHTĐT v/v đề nghị đề xuất danh mục các đô thị tham gia mạng lưới 

các đô thị bền vững ASEAN ngày 20/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với mục 

đích tạo mạng lưới hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về đô thị hóa bền vững trong cộng 

đồng ASEAN, hỗ trợ các đô thị thành viên trong mạng lưới triển khai Chiến lược đô 

thị hóa bền vững ASEAN phù hợp với bối cảnh quốc gia và địa phương mình, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị Hiệp hội đề xuất danh mục các đô thị (ưu tiên các đô thị nhỏ 

và vừa có quy mô dân số dưới 1 triệu người) tham gia vào mạng lưới các đô thị bền 

vững ASEAN kèm theo thông tin về đề xuất các dự án thí điểm nằm trong 06 lĩnh vực 

ưu tiên (Xã hội và dân cư; Sức khỏe và hạnh phúc; An ninh; Chất lượng môi trường; 

Cơ sở hạ tầng; Công nghiệp và đổi mới sáng tạo), 07 tiểu lĩnh vực ưu tiên (Tăng 

trưởng bình đẳng và bao trùm; Nhà ở; An ninh trật tự đô thị; Cấp, thoát nước và vệ 

sinh môi trường; Giao thông đô thị; Khả năng chống chịu của đô thị; Giáo dục) và 08 

hoạt động ưu tiên của khung đô thị hóa bền vững (Áp dụng và gia tăng các giải 

pháp về thanh toán số; Phát triển nhà ở xã hội; Số hóa đảm bảo an ninh trật tự đô thị; 

Quản lý chất thải rắn; Triển khai hệ thống xe bus nhanh (BRT); Xây dựng hệ thống 

quản lý giao thông đô thị; Quản lý ngập úng đô thị; Đào tạo kỹ năng số). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hiệp hội, Văn phòng Hiệp hội kính 

chuyển tới các Đô thị hội viên Hiệp hội Công văn số 9480/BKHĐT-KCHTĐT và 

mẫu đơn bày tỏ quan tâm dành cho các đô thị kèm theo (văn bản kèm theo).  

Mọi thông tin liên hệ và văn bản quan tâm đề xuất các dự án điểm của đô thị 

xin gửi về Văn phòng Hiệp hội các đô thị Việt Nam trước ngày 13/01/2020 để tổng 

hợp gửi đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ:  

Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Tầng 6 Cung Trí thức Thành phố, Số 1 Tôn 

Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 024.37629571; Email: acvn@fpt.vn 

Hoặc liên hệ qua cán bộ Văn phòng Hiệp hội Đỗ Đức Minh; SĐT: 

0968.607.556; Email: ducminh5788@gmail.com.  

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch HH (b/c); 

- Lưu: VPHH 
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