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QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH 
PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 
04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ; 
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 

1. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2030 phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch 
vùng Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; 
đảm bảo thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực; xây dựng và phát triển Thủ đô Hà 
Nội thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước. 

2. Phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội 
nhanh và bền vững, trong đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô là nhân tố 
quyết định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài là quan trọng. 

3. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xây dựng, quản lý đô thị với phát triển các 
lĩnh vực xã hội, giáo dục - đào tạo; y tế, văn hóa, gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã 
hội và bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế là nhiệm vụ nền tảng và liên tục, xây dựng và 
quản lý đô thị là nhiệm vụ trọng tâm và phát triển xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan 
trọng; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm cho phát triển kinh tế 
nhanh, hiệu quả và bền vững. 

 



 
4. Ưu tiên đầu tư vào những ngành, lĩnh vực tạo thế và lực cho phát triển (kết cấu hạ tầng 
then chốt, lĩnh vực và sản phẩm chủ lực, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực); đầu tư có 
trọng điểm vào một số lĩnh vực mà Thành phố có lợi thế cạnh tranh như du lịch, dịch vụ, 
công nghiệp công nghệ cao… để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế. 

5. Thực hiện phát triển bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng tiết 
kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - 
xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội. 

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, đảm 
bảo thực hiện chức năng là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ, giao 
thương và kinh tế lớn của cả nước. Bảo tồn và phát huy giá trị tinh hoa văn hóa truyền 
thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, 
tiêu biểu cho trí tuệ và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; thiết lập các cơ sở 
hàng đầu của đất nước về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, 
y tế, thể dục thể thao. Có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, môi 
trường bền vững. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã 
hội; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Thủ đô trong khu vực và quốc tế được 
nâng cao. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 - 2015 đạt 12 - 13%/năm, thời kỳ 
2016 - 2020 đạt khoảng 11 - 12% và thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 9,5 - 10%. 

- Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người của Hà Nội đạt 4.100 - 4.300 USD; đến năm 
2020 đạt khoảng 7.100 - 7.500 USD, năm 2030 đạt khoảng 16.000 - 17.000 USD (tính 
theo giá thực tế). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp - Nông 
nghiệp; dịch vụ chất lượng cao đóng vai trò trọng yếu trong cơ cấu kinh tế Thành phố. 

Đến năm 2015, trong cơ cấu kinh tế: tỷ trọng dịch vụ chiếm 54 - 55%, công nghiệp - xây 
dựng chiếm 41 - 42% và nông nghiệp là 3 - 4%. Năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm 55,5 - 
56,6%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41 - 42% và nông nghiệp là 2 - 2,5%. Tốc độ tăng 
giá trị xuất khẩu trên địa bàn bình quân là 14 - 15%/năm thời kỳ 2011 - 2015 và 13 - 14% 
thời kỳ 2016 - 2020. 

b) Về xã hội 

 



 
- Quy mô dân số đến năm 2015 đạt 7,2 - 7,3 triệu người, năm 2020 khoảng 7,9 - 8,0 triệu 
người, đến năm 2030 khoảng 9,2 triệu người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 55% vào 
năm 2015 và 70 - 75% vào năm 2020. 

- Phát triển giáo dục và đào tạo trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước và 
có tầm cỡ khu vực. Tỷ lệ trường (từ mầm non đến trung học phổ thông) đạt chuẩn quốc 
gia khoảng 50 - 55% vào năm 2015 và đạt 65 - 70% vào năm 2020; Chú trọng giáo dục 
hướng nghiệp, phát triển đào tạo nghề, nhất là đào tạo công nhân kỹ thuật cao phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế  Thủ đô và phục vụ xuất khẩu lao động. 

- Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, người Hà Nội thanh lịch, văn 
minh. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. 

- Phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng tuổi thọ cho 
nhân dân. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân còn dưới 11% vào 
năm 2015 và dưới 8% vào năm 2020. Giảm hộ nghèo bình quân 1,5 - 1,8% giai đoạn 
2011 - 2015 và 1,4 - 1,5% giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tỷ lệ đô thị hóa năm 2015 khoảng 46 - 47%, năm 2020 đạt 58 - 60%, đến năm 2030 đạt 
khoảng 65 - 68%. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 có 40 - 
45%, năm 2020 đạt 70% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. 

c) Về kết cấu hạ tầng và bảo vệ môi trường 

- Xây dựng thành phố Hà Nội xanh, sạch, đẹp, văn minh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng đô thị được cải tạo và xây dựng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội. Phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, phấn đấu đến giai 
đoạn 2015 - 2020 đưa vào vận hành ít nhất 2 tuyến đường sắt đô thị; đến năm 2020 vận 
tải hành khách công cộng đáp ứng 35 - 45% nhu cầu đi lại của nhân dân. 

- Hiện đại hóa hạ tầng thông tin và truyền thông. Đưa số máy điện thoại cố định bình 
quân đạt 29 - 31 máy/100 dân vào năm 2015 và 32 - 35 máy/100 dân vào năm 2020. 

- Mật độ thuê bao Internet đạt 30 - 32% vào năm 2015 và 38 - 40% vào năm 2020. 

- Phát triển hệ thống cấp nước, đảm bảo cơ bản tất cả các hộ gia đình được cấp nước sạch 
theo tiêu chuẩn quốc gia; cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước, từng bước giải quyết 
tình trạng ngập úng, đến năm 2020 trên 80% nước thải sinh hoạt được xử lý. Xây dựng hệ 
thống thu gom nước thải và xử lý 100% nước thải các khu, cụm công nghiệp, các làng 
nghề. 

- Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý trong ngày 
đạt 100%. Nâng diện tích nhà ở lên 23 - 24 m2/người vào năm 2015 và 25 - 30 m2/người 
vào năm 2020 (tính trung bình cả khu vực đô thị và nông thôn). Phát triển mạng lưới 

 



 
vườn hoa, cây xanh, công viên, phấn đấu nâng diện tích đất cây xanh đạt 7 - 8 m2/người 
vào năm 2015 và 10 - 12 m2/người vào năm 2020. 

d) Xây dựng quốc phòng vững mạnh. Bảo đảm ổn định vững chắc an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tạo bước chuyển biến mới rõ rệt về trật tự, an 
toàn xã hội, nếp sống đô thị, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây 
dựng Hà Nội trở thành khu vực phòng thủ vững chắc. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

1. Về dịch vụ  

- Tạo bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ, nhất là các dịch vụ trình độ cao, 
chất lượng cao. Xây dựng Hà Nội thành trung tâm thị trường hàng hóa bán buôn; thiết 
lập, củng cố và phát triển các kênh phân phối hàng hóa và dịch vụ theo hướng văn minh 
hiện đại. 

- Tiếp tục giữ vai trò là một trong những trung tâm du lịch, là nguồn phân phối du khách 
lớn của khu vực phía Bắc. 

- Khuyến khích phát triển các lĩnh vực dịch vụ: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng 
khoán, bưu chính - viễn thông, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo, tư vấn, vận 
tải công cộng. Xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu ở khu 
vực phía Bắc và có vai trò quan trọng trong cả nước. 

- Ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế tri thức và dịch vụ tạo 
cơ sở hạ tầng. Dịch vụ là điều kiện phát triển các ngành kinh tế khác. Phân bố hợp lý 
mạng lưới cơ sở dịch vụ, nhất là mạng lưới siêu thị, cửa hàng tự chọn, mạng lưới chợ, 
mạng lưới ngân hàng và hệ thống khách sạn trên địa bàn Thành phố. 

- Phấn đấu giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng bình quân khoảng 12,2 - 13,5%/năm giai 
đoạn 2011 - 2015 và khoảng 11,1 - 12,2%/năm giai đoạn 2016 - 2020. Tổng lượng khách 
du lịch nội địa đến năm 2015: đạt 11,8 - 12 triệu lượt, năm 2020: đạt 19,5 - 20 triệu lượt 
người; khách du lịch quốc tế năm 2015: đạt 1,8 - 2,0 triệu lượt người, năm 2020: đạt 3,2 - 
3,4 triệu lượt người. 

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2011 - 
2015 tăng bình quân 14 - 15%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 13 - 
14%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình 
quân 18 - 20%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 là 17 - 18%/năm. 

2. Về công nghiệp - xây dựng 

- Phấn đấu giá trị gia tăng công nghiệp, xây dựng tăng bình quân khoảng 13 - 13,7%/năm 
giai đoạn 2011 - 2015, khoảng 11,5 - 12,4%/năm giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung phát 

 



 
triển nhanh một số ngành, sản phẩm công nghiệp có tính chất dẫn đường như: công nghệ 
thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo khuôn mẫu; các ngành và sản phẩm 
đòi hỏi công nghệ cao: công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, dụng cụ y tế, công nghiệp 
dược, hóa mỹ phẩm… 

- Khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ cho các ngành công nghiệp chủ lực như cơ 
khí, điện tử…; phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng nguồn vốn tư nhân, 
tạo ra một mạng lưới các vệ tinh sản xuất và xuất khẩu cho các công ty lớn. Khuyến 
khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng 
phù hợp với quy định hiện hành. 

- Cải tạo, chỉnh trang, đầu tư chiều sâu các khu công nghiệp tập trung được hình thành 
trước những năm 1990. Di chuyển những cơ sở sản xuất, bộ phận doanh nghiệp có mức 
độ gây ô nhiễm cao, có điều kiện sản xuất không thích hợp ra xa nội đô, kết hợp đổi mới 
công nghệ và đầu tư hệ thống xử lý chất thải. 

- Trong giai đoạn đến năm 2015: Tiếp tục triển khai 09 khu công nghiệp đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. Giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Dự 
kiến xây dựng mới và mở rộng 15 khu công nghiệp; phát triển các cụm công nghiệp ở 
ngoại thành, chú trọng thu hút các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường. 
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư 
vào các cụm công nghiệp đã hình thành. 

- Tiếp tục triển khai phát triển các làng nghề truyền thống theo hướng ứng dụng kỹ thuật, 
công nghệ cao. Kết hợp giữa phát triển các làng nghề với phát triển du lịch. Xây dựng các 
cụm công nghiệp làng nghề để tách việc sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các 
làng, các khu dân cư. 

3. Về nông, lâm thủy sản và phát triển nông thôn 

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm khu vực nông lâm thủy sản đạt bình quân 
1,5 - 2%/năm giai đoạn 2011 - 2020. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 
giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản; đến năm 2015 cơ cấu trồng 
trọt - chăn nuôi - thủy sản là 40% - 50% - 10%, đến năm 2020 là 34,5% - 54% - 11,5%. 

- Phát triển nông nghiệp theo hướng nền nông nghiệp đô thị sinh thái, sản xuất hàng hóa 
lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao, hài hòa và bền vững 
với môi trường. Từng bước xây dựng nông thôn mới phù hợp với bộ tiêu chí Quốc gia về 
nông thôn mới, tạo điều kiện cho người dân nông thôn được hưởng tốt nhất các phúc lợi 
xã hội. 

a) Nông nghiệp 

 



 
- Xây dựng và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh quy mô lớn. Quy 
hoạch và xây dựng các vùng rau an toàn, rau cao cấp, vùng hoa, cây cảnh, vùng cây ăn 
quả… Xây dựng các vùng chuyên canh lúa có năng suất, chất lượng cao. 

- Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi 
tiên tiến, tạo khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao phục vụ thị trường tiêu thụ trong 
nước và xuất khẩu. Nhanh chóng hình thành các khu chăn nuôi gắn với giết mổ, chế biến 
công nghiệp tập trung, xa khu dân cư, có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm tiêu chuẩn vệ 
sinh môi trường. 

b) Thủy sản 

Tăng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, bố trí chủ yếu ở các huyện vùng trũng. Tận 
dụng toàn bộ các loại mặt nước, cải tạo một phần diện tích đất mặt nước chưa sử dụng, 
chuyển đổi một phần đất lúa vùng úng trũng năng suất thấp để nuôi trồng thủy sản. 

c) Lâm nghiệp 

Phát triển, bảo vệ rừng với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan du lịch, bảo 
tồn quỹ gien. Làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng, 
hạn chế tới mức thấp nhất số vụ cháy và phá rừng xảy ra trên địa bàn. Tích cực trồng 
rừng mới tập trung, trồng cây phân tán, đẩy mạnh cải tạo diện tích rừng trồng hiện có. 
Kết hợp giữa trồng rừng mới, cải tạo rừng với phát triển cây ăn quả tập trung phục vụ 
phát triển du lịch sinh thái. 

d) Phát triển nông thôn 

Xây dựng nông thôn Hà Nội có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hiện đại, phát 
triển theo quy hoạch, gắn kết hợp lý giữa nông nghiệp với công nghiệp - xây dựng, dịch 
vụ và đô thị. Đảm bảo nông thôn phát triển ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi 
trường sinh thái được bảo vệ. 

4. Các lĩnh vực xã hội 

a) Lao động, việc làm 

- Nâng cao chất lượng nguồn lao động: tăng cường đầu tư dạy nghề, nâng cao trình độ 
chuyên môn cho lực lượng lao động đang làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đào 
tạo. Từng bước nâng cấp, phát triển cơ sở dạy nghề. Chú trọng đào tạo nhân lực chuyên 
môn cao cho những ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành nghề 
cho người lao động phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế. 

- Phát triển thông tin thị trường lao động, hoàn thiện hệ thống giao dịch chính thức trên 
thị trường lao động: nâng cao chất lượng hoạt động của sàn giao dịch việc làm; thiết lập 
hệ thống thông tin, thống kê thị trường lao động thống nhất từ thành phố đến quận/huyện, 

 



 
phường/xã. Phấn đấu trung bình mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 135 - 140 nghìn 
người giai đoạn 2011 - 2015 và 155 - 160 nghìn người giai đoạn 2016 - 2020. 

b) Văn hóa 

- Phát triển văn hóa xứng tầm với truyền thống ngàn năm văn hiến, với danh hiệu cao quý 
Thủ đô anh hùng, Thành phố vì Hòa bình, tiêu biểu cho cả nước. Bảo tồn, tôn tạo các giá 
trị văn hóa lịch sử, phát huy các lễ hội truyền thống tiêu biểu. Phát triển văn học nghệ 
thuật một cách toàn diện. Tập trung thực hiện các dự án bảo tồn, xây dựng, nâng cấp các 
di tích lịch sử, công trình văn hóa. 

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa. Đẩy mạnh cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn 
minh”. 

Đến năm 2015 có trên 80% số hộ được công nhận Gia đình văn hóa; trên 65% thôn làng 
được công nhận Làng văn hóa; trên 55% tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố văn hóa; 
trên 60% đơn vị (kể cả các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố) được công 
nhận Đơn vị văn hóa; đến năm 2020 có 83 - 85% số hộ được công nhận Gia đình văn 
hóa; trên 70% thôn làng được công nhận Làng văn hóa; trên 60% tổ dân phố được công 
nhận Tổ dân phố văn hóa; trên 65% đơn vị (kể cả các đơn vị Trung ương đóng trên địa 
bàn Thành phố) được công nhận Đơn vị văn hóa. Tiếp tục xây dựng và phát triển các cơ 
sở vui chơi, giải trí cho trẻ em. 

c) Giáo dục và đào tạo 

- Giữ vững và nâng cao vị thế hàng đầu của giáo dục - đào tạo, là nòng cốt cho xây dựng 
văn hóa người Hà Nội, xây dựng xã hội học tập và tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức. 
Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát 
triển của các lĩnh vực, ngành nghề. 

- Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo để 
phát triển nguồn nhân lực cho xã hội. Duy trì phổ cập tiểu học và trung học cơ sở đúng 
độ tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các trường 
chất lượng cao ở tất cả các bậc học, cấp học. 

- Điều chỉnh phân bố mạng lưới các trường đại học, cao đẳng. Hình thành đô thị đại học 
tại Hòa Lạc. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị đại học, quần thể các trường đại 
học đồng bộ, hiện đại cả về kiến trúc lẫn hạ tầng tại khu vực Gia Lâm, Sóc Sơn, Sơn Tây, 
Xuân Mai, Phú Xuyên, Chúc Sơn. Tập trung đầu tư phát triển các trường đại học xuất 
sắc, đại học trọng điểm. Mở rộng đào tạo nghề; xây dựng một số trung tâm đào tạo nghề 
kỹ thuật cao. 

- Các chỉ tiêu phát triển cơ bản đến năm 2020: Tỷ lệ học 2 buổi/ngày: Tiểu học đạt trên 
90%; Trung học cơ sở đạt trên 50%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 65 - 70%; 100% 

 



 
trường học kiên cố hóa, tiến dần hiện đại hóa; 100% xã, phường, thị trấn có Trung tâm 
học tập cộng đồng. 

d) Về lĩnh vực Y tế và dân số 

- Phát triển hệ thống y tế hoàn chỉnh, vừa phổ cập vừa chuyên sâu nhằm đáp ứng tốt nhu 
cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Củng cố, nâng cấp toàn bộ hệ thống y tế cơ 
sở trên địa bàn Thành phố, đảm bảo đáp ứng thuận tiện, nhanh chóng với chất lượng dịch 
vụ tốt phục vụ mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Phấn đấu để mọi người 
dân được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng cao. 

Xây dựng Hà Nội là trung tâm công nghệ cao về y học của cả nước, phấn đấu bằng và 
vượt các nước tiên tiến trong khu vực về chất lượng, trình độ kỹ thuật; một số lĩnh vực 
đạt trình độ các nước tiên tiến trên thế giới. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng 
tuổi thọ của người dân, xây dựng được tập quán tốt về vệ sinh phòng bệnh; đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm. 

Phát triển mạnh và có chọn lọc các trung tâm y tế chuyên sâu, áp dụng kỹ thuật tiên tiến 
và hiện đại trong khám chữa bệnh, đảm bảo ngang bằng với các nước phát triển trong khu 
vực. Dự kiến đầu tư xây dựng thành các cụm trung tâm y tế đa khoa hoặc những tổ hợp 
nghiên cứu, khám chữa bệnh có tầm cỡ quốc tế tại các đô thị vệ tinh và các huyện ngoại 
thành để di chuyển một số bệnh viện trong nội thành hoặc thành lập các cơ sở mới. 

- Các chỉ tiêu cơ bản về dân số, sức khỏe: Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống 11,5‰ 
vào năm 2015 và 11‰ vào năm 2020; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể 
nhẹ cân xuống 11% vào năm 2015 và dưới 8% năm 2020; tuổi thọ trung bình đạt 79 năm 
đến năm 2015 và 80 năm đến năm 2020. 

Phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ 20 giường bệnh/10.000 dân (tính cả bệnh viện tuyến 
Trung ương là 34 - 35 giường bệnh/10.000 dân) và khoảng 25 giường bệnh/10.000 dân 
năm 2020 (tính cả bệnh viện tuyến Trung ương là 41 - 42 giường bệnh/10.000 dân). 

đ) Thể dục, thể thao 

- Phát triển thể thao thành tích cao đạt trình độ trong khu vực và tiếp cận trình độ châu 
lục và thế giới. Phát triển thể dục thể thao quần chúng, các môn thể thao truyền thống gắn 
với mở rộng một số môn thể thao của khu vực. 

Nâng cao công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, rèn luyện chiến sĩ khỏe theo tiêu 
chuẩn rèn luyện thân thể, rèn luyện thể lực với chất lượng ngày càng cao. 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các công trình thể dục thể thao theo quy hoạch, tạo 
điều kiện cho phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, khai thác và sử 
dụng có hiệu quả các công trình thể dục thể thao. 

 



 
e) Khoa học và công nghệ 

- Nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ, phấn đấu để Hà Nội thực sự là trung tâm khoa 
học và công nghệ lớn của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học và công nghệ của khu 
vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực. Chú trọng chuyển giao công nghệ nguồn, thông 
qua hợp tác quốc tế. Tăng cường hợp tác về khoa học - công nghệ giữa Hà Nội với thủ đô 
các nước. 

- Xây dựng và phát triển thị trường khoa học - công nghệ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
của các công trình nghiên cứu, đưa nhanh tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, 
kinh doanh, thúc đẩy đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng và khả 
năng cạnh tranh của nền kinh tế; gắn với xây dựng kinh tế tri thức. 

- Tăng cường nghiên cứu phổ biến áp dụng chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ 
trực tiếp cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phục vụ trực tiếp cho 
sự nghiệp xây dựng và phát triển. Chú trọng các ngành sử dụng công nghệ cao. Đẩy 
mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng gắn với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm, trực tiếp là nhu cầu của các doanh nghiệp và 
các cơ sở ứng dụng khác. 

- Đẩy nhanh các chương trình sản phẩm của Hà Nội; các sản phẩm hội tụ được nhiều 
ngành chuyên môn sâu tạo ra những công nghệ, dây chuyền, thiết bị đồng bộ: Chương 
trình hỗ trợ doanh nghiệp tạo sản phẩm mới có sức cạnh tranh; Chương trình ứng dụng 
chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn; Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, thiết bị; Hỗ trợ về công nghệ cho việc sản xuất những dây chuyền phục vụ các 
lĩnh vực công cộng của Thành phố; Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý điều hành doanh nghiệp. 

5. Quốc phòng - an ninh 

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Điều chỉnh thế 
trận quốc phòng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện cơ sở vật chất 
đảm bảo công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Xây dựng lực lượng 
và đảm bảo trang bị cơ sở vật chất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng cháy 
chữa cháy, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. 

- Xây dựng lực lượng dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Phát động sâu 
rộng Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị và 
bảo vệ an toàn trong mọi tình huống. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; xử lý 
nghiêm vi phạm pháp luật về giao thông. 

6. Về phát triển kết cấu hạ tầng 

a) Giao thông 

 



 
- Phát triển giao thông tạo sự liên kết giữa Hà Nội với các vùng lân cận, vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc Bộ và các trung tâm thương mại, du lịch, giao lưu quốc tế, đô thị trung 
tâm và các đô thị vệ tinh. 

- Giải quyết ách tắc giao thông gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đầu tư 
xây dựng các tuyến vận tải công cộng lớn như đường sắt trên cao, tàu điện ngầm, các 
công trình ngầm… Dành quỹ đất cho giao thông đô thị khoảng 18 - 20% diện tích đất đô 
thị (trong đó giao thông tĩnh 4 - 6%), riêng ở các quận nội thành cũ đạt khoảng 10 - 12%. 

+ Đường bộ: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để hoàn thành xây dựng các quốc lộ và 
cao tốc hướng tâm, vành đai giao thông đô thị 2 và 3 (kể cả đường trên cao). Xây dựng 
các vành đai giao thông liên vùng (vành đai 4 và 5). 

Mở rộng, kết hợp xây dựng mới các trục chính đô thị nhằm tạo thành các luồng hành 
khách chủ yếu trong đô thị Hà Nội, kết nối trung tâm Thủ đô với các khu đô thị mới, các 
trục của khu vực phía Tây thành phố. 

Hoàn thành nâng cấp mạng lưới đường bộ khu vực, mở rộng trục Đông - Tây (đường 
vành đai 1  cũ). Nâng cấp, tăng cường quản lý, khai thác các đường phố chính, đường 
khu vực. Nâng cấp, mở rộng các bến xe, mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công 
cộng, bến xe tại các đô thị vệ tinh, thị trấn. Xây dựng hệ thống bãi đỗ xe ngầm, cao tầng 
tại khu vực nội thành. 

+ Đường sắt: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị (bao gồm cả đi 
ngầm và trên cao). 

+ Đường sông: Chỉnh trị, cải tạo các tuyến đường sông (sông Hồng, sông Đáy, sông 
Nhuệ, sông Đuống); nâng cấp, xây dựng các cảng, bến cảng. 

+ Hàng không: Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng cảng hàng không quốc tế Nội Bài có 
tổng công suất đạt 20 - 25 triệu hành khách/năm, 260.000 tấn hàng hóa/năm và có diện 
tích dự phòng đảm bảo yêu cầu phục vụ. 

b) Hệ thống cấp điện 

- Lưới điện 500 KV: Lắp đặt thêm máy tại các trạm 500 KV Hiệp Hòa, thay máy tại trạm 
500 KV Thường Tín (giai đoạn 2011 - 2015), xây dựng các trạm 500 KV Hoài Đức, 
Đông Anh (giai đoạn 2016 - 2020). Xây dựng đường dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp 
Hòa - Phố Nối (giai đoạn 2011 - 2015). 

- Lưới điện 220 KV: Lắp đặt thêm máy 2 tại trạm 220 KV Vân Trì, An Dương, Long 
Biên, Sơn Tây, Xuân Mai, Thường Tín; xây dựng mới trạm 220 KV Đông Anh, Hoài 
Đức, Chương Mỹ (giai đoạn 2011 - 2015), Văn Điển, Sóc Sơn 2, Đông Anh 2 (giai đoạn 
2016 - 2020). Xây dựng các đường dây 220 KV Hiệp Hòa (Sóc Sơn) - Đông Anh, Long 
Biên - Đông Anh, An Dương - Mai Động, Hoài Đức - Đông Anh. 

 



 
- Phát triển các đường dây 110 KV và mạng lưới phân phối điện phù hợp với nhu cầu phụ 
tải ngày càng cao của các khu vực trên địa bàn Thành phố. Tiến hành ngầm hóa mạng 
lưới điện tại khu vực nội thành. Cải tạo lưới điện các đô thị, bảo đảm an toàn và mỹ quan 
đô thị. Chú trọng đầu tư các trạm biến áp và lưới điện cho các khu, cụm công nghiệp, các 
khu du lịch, các khu đô thị mới. Xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn đường đảm bảo ánh 
sáng đô thị. 

c) Thông tin và truyền thông 

- Phát triển bưu chính viễn thông theo hướng tự động hóa, tin học hóa hiện đại ngang tầm 
các nước tiên tiến trong khu vực, cung cấp các dịch vụ đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế. 
Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, kết hợp cung cấp dịch vụ công 
ích với dịch vụ thương mại, phát triển nhiều loại dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội. Đầu tư nâng cấp, phát triển hệ thống bưu điện văn hóa xã, nhất là tại các 
khu vực khó khăn, miền núi. 

- Sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến làm phương thức cung cấp thông tin và dịch vụ 
công trên toàn Thành phố đạt mức 3, 4 vào năm 2020 để mọi công dân của Hà Nội được 
thanh toán, trao đổi qua môi trường mạng (mạng Internet, 3G, 4G). Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong việc xây dựng hệ thống thiết bị giao ban trực tuyến từ Thành phố xuống 
cấp huyện. 

d) Cấp nước 

Phấn đấu đến năm 2020, về cơ bản tất cả hộ dân được cấp nước hợp vệ sinh, trong đó 
bình quân cấp nước đô thị đạt 150 - 180 lít/người/ngày đêm; nâng cao chất lượng và năng 
lực quản lý mạng lưới cấp nước; giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch xuống còn 
khoảng 24 - 26%. 

- Nguồn nước: Từng bước hạn chế sử dụng nước ngầm. Triển khai xây dựng, nâng công 
suất các nhà máy sử dụng nước mặt: Nhà máy nước mặt sông Đà, Nhà máy nước mặt 
sông Đuống, Nhà máy nước mặt sông Hồng. Xây dựng các trạm cấp nước nông thôn. 

- Xây dựng mạng lưới truyền dẫn cấp nước đồng bộ, khép kín; tiếp tục đầu tư để tiếp 
nhận có hiệu quả nguồn nước mặt sông Đà. Hoàn chỉnh hệ thống cấp nước cho các khu 
vực đô thị. Mở rộng mạng lưới cấp nước tập trung ra các khu vực nông thôn và xây dựng 
hệ thống cấp nước sạch cho các khu vực nông thôn còn lại. 

đ) Thủy lợi, thoát nước và xử lý nước thải 

- Hoàn thành Dự án 2 - Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội cho khu vực 
nội thành Hà Nội cũ (lưu vực sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu và sông Tô Lịch). Cải 
tạo các tuyến sông, mương thoát nước trong khu vực nội thành. Triển khai dự án thoát 
nước lưu vực sông Nhuệ, dự án thoát nước cho khu vực phát triển đô thị nằm giữa lưu 
vực Hữu Nhuệ và Tả Đáy. 

 



 
Đầu tư cho hệ thống thoát nước mưa khu vực quận Long Biên và Bắc Thăng Long - Vân 
Trì thuộc huyện Đông Anh. Xây dựng các hồ điều hòa kết hợp với công viên, cây xanh. 
Xây dựng các hệ thống tưới và tiêu cho các vùng chuyên canh. 

- Xây dựng các hệ thống thu gom nước thải và các trạm xử lý nước thải cục bộ, trước mắt 
tại các khu đô thị mới. Triển khai và hoàn thành các dự án xử lý nước thải tập trung quy 
mô lớn: Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Yên Xá, Phú Đô. Đầu tư xây dựng các 
trạm xử lý nước thải cho các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề, các đô thị vệ tinh. 

e) Xử lý chất thải rắn 

- Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý trong ngày 
đạt 100%. Đầu tư công nghệ tái chế, xử lý rác thải theo công nghệ mới, tiên tiến. Tăng tỷ 
lệ rác thải được xử lý, giảm dần tỷ lệ rác thải chôn lấp xuống còn khoảng 30% đến năm 
2020. 

- Tuyên truyền, giáo dục người dân phân loại rác tại nguồn. Triển khai xây dựng các khu 
xử lý chất thải rắn, nhà máy phân hữu cơ. Phối hợp với các tỉnh lân cận và Bộ, ngành 
Trung ương đầu tư xây dựng các khu liên hợp xử lý rác phục vụ liên tỉnh. Tiếp tục đẩy 
mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. 

g) Nghĩa trang 

- Xây dựng các nhà tang lễ trên địa bàn quận, huyện của Thành phố. Chuyển hình thức 
mai táng truyền thống sang các hình thức mai táng sử dụng công nghệ mới, bảo đảm vệ 
sinh môi trường và tiết kiệm đất. Đầu tư một số cơ sở hỏa táng hiện đại đảm bảo vệ sinh 
môi trường. 

- Nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các nghĩa trang quy mô nhỏ trên địa bàn các huyện 
dưới hình thức công viên - nghĩa trang. Di dời các nghĩa trang nhỏ nằm lẫn trong các khu 
dân cư, khu đô thị mới. Quy hoạch, xây dựng các nghĩa trang - công viên quy mô lớn, có 
kiến trúc, cảnh quan đẹp, môi trường sinh thái đảm bảo. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN 

1. Định hướng chung 

Xây dựng thành phố Hà Nội trở thành một đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, có 
bản sắc trên nền tảng phát triển bền vững. Gắn quy hoạch xây dựng Thành phố với phát 
triển không gian của vùng Thủ đô Hà Nội, các vùng của Bắc Bộ và trong cả nước. 

2. Phương hướng cụ thể 

Tổ chức không gian đô thị Hà Nội theo mô hình chùm đô thị, bao gồm đô thị trung tâm, 
các đô thị vệ tinh, các thị trấn và vùng nông thôn, được kết nối bằng hệ thống giao thông 

 



 
đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm, có mối liên kết với mạng lưới giao thông 
vùng và quốc gia. Đô thị trung tâm được phân cách với các đô thị vệ tinh, các thị trấn 
bằng hành lang xanh. 

- Đô thị trung tâm  

Tại đô thị trung tâm bố trí trụ sở, cơ quan Trung ương, cơ quan đầu não của Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thể của quốc gia và Thành phố; trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, 
tổ chức quốc tế; các cơ sở thương mại, giao dịch, dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo 
hiểm - chứng khoán; các viện nghiên cứu đầu ngành; trụ sở chính của các tập đoàn kinh 
tế, doanh nghiệp lớn; các cơ sở đào tạo chất lượng cao với quy mô phù hợp. 

+ Hướng mở rộng, phát triển đô thị trung tâm: Đô thị trung tâm được phát triển mở rộng 
từ khu vực nội đô về phía Tây, Nam đến đường vành đai 4 và về phía Bắc đến khu vực 
Mê Linh, Đông Anh; phía Đông đến khu vực Gia Lâm và Long Biên. 

+ Khu nội đô lịch sử (giới hạn từ phía Nam sông Hồng đến đường vành đai 2): 

Bảo tồn, tôn tạo khu phố cổ và khu phố cũ (Pháp) tạo cảnh quan và không gian sống độc 
đáo với nhiều nét văn hóa truyền thống. Triển khai các dự án trùng tu, nâng cấp, cải tạo 
các công trình cổ, các công trình kiến trúc kiểu Pháp. 

Hoàn thiện hệ thống các trung tâm công cộng bao gồm trung tâm thành phố hiện có như 
trung tâm hành chính - chính trị quốc gia Ba Đình, trung tâm hành chính - chính trị của 
Thành phố tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. 

Cải tạo các khu chung cư cũ theo hướng không tăng mật độ dân số và mật độ xây dựng, 
tăng diện tích cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội. Chỉnh trang các khu dân cư tự 
phát nhà hình ống, làm mất mỹ quan đô thị. Điều chỉnh các chức năng sử dụng đất, di dời 
các cơ sở sản xuất, cơ sở đào tạo, y tế không phù hợp ra bên ngoài. 

+ Khu nội đô mở rộng (Giới hạn từ đường vành đai 2 đến sông Nhuệ): 

Đây là khu vực phát triển các khu đô thị mới, các trung tâm văn hóa, dịch vụ - thương 
mại cấp thành phố có chất lượng cao, kiến trúc hiện đại. Đồng thời là khu vực chính thu 
hút dân từ nội đô lịch sử tới. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại, chỉnh 
trang kiến trúc một số khu dân cư và làng xóm ven đô trong quá trình mở rộng đô thị. 

+ Khu vực mở rộng phía Nam sông Hồng (từ sông Nhuệ đến đường vành đai 4): 

Khu vực mở rộng phía Nam sông Hồng bao gồm chuỗi các đô thị: Đan Phượng, Hoài 
Đức, Hà Đông, Thanh Trì, được ngăn cách với khu vực nội đô bằng vùng đệm vành đai 
sông Nhuệ. Đây là khu vực phát triển dân cư mới cao tầng đồng bộ và hiện đại, các trung 
tâm văn hóa, dịch vụ thương mại, tài chính của vùng, quốc gia. 

 



 
+ Khu vực mở rộng phía Bắc sông Hồng (đến Nam sông Cà Lồ): 

Khu đô thị Long Biên - Gia Lâm - Yên Viên: phát triển dịch vụ thương mại, giáo dục, 
trung tâm y tế… gắn với các ngành công nghiệp công nghệ cao theo hướng các quốc lộ 5 
và quốc lộ 1. 

Khu đô thị Đông Anh: phát triển thương mại giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, 
du lịch sinh thái, giải trí gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống khu di 
tích Cổ Loa, sông Thiếp và đầm Vân Trì; hình thành khu thể thao mới thành phố Hà Nội, 
trung tâm triển lãm, thương mại Hà Nội và khu vui chơi giải trí của Thành phố. 

Khu đô thị Mê Linh - Đông Anh: phát triển dịch vụ và các ngành công nghiệp sạch, kỹ 
thuật cao gắn với dịch vụ hàng không, sân bay Nội Bài, trung tâm trưng bày, hội chợ hoa 
Thăng Long - Mê Linh và trung tâm khoa học công nghệ chuyên ngành hoa và cây cảnh. 

- Các đô thị vệ tinh 

Hình thành và phát triển nhanh các đô thị vệ tinh có chức năng hỗn hợp và đặc thù riêng, 
hoạt động tương đối độc lập để hỗ trợ và chia sẻ với đô thị trung tâm các chức năng về 
đào tạo, công nghiệp, dịch vụ, nhà ở… 

+ Đô thị Hòa Lạc có chức năng chính về khoa học - công nghệ và đào tạo. Đầu tư các cơ 
sở trọng tâm là đại học quốc gia Hà Nội và khu công nghệ cao Hòa Lạc; tiếp tục hoàn 
thiện Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam gắn với hồ Đồng Mô - Ngải Sơn và 
vùng du lịch Ba Vì - Viên Nam, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại và đồng bộ. 

+ Đô thị Sơn Tây là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng; trọng tâm là khu bảo tồn 
Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và phát triển mới trung tâm phục vụ du lịch gắn 
với hồ Xuân Khanh, các dịch vụ đào tạo, y tế. 

+ Đô thị Xuân Mai là đô thị dịch vụ - công nghiệp hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp 
và hệ thống làng nghề. Phát triển các khu tiểu thủ công nghiệp, các trung tâm dịch vụ về 
thương mại, đào tạo đại học, cao đẳng. 

+ Đô thị Phú Xuyên là đô thị công nghiệp, đầu mối giao thông và trung chuyển hàng hóa. 
Xây dựng các khu, cụm công nghiệp Đại Xuyên, Quất Động, Phú Xuyên… để di dời 
công nghiệp từ các khu vực nội đô, khu vực Hà Tây (cũ). Hình thành các trung tâm y tế 
dịch vụ trung chuyển hàng hóa, các khu nhà ở công nhân và các dịch vụ khác như y tế 
chất lượng cao, đào tạo nghề… 

+ Đô thị Sóc Sơn là đô thị phát triển về dịch vụ, khai thác tiềm năng Cảng Hàng không 
quốc tế Nội Bài, hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Quảng Ninh và vùng cảnh quan 
núi Sóc. Phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ hàng không, du lịch nghỉ dưỡng sinh 
thái, hình thành các khu công nghiệp sạch; trung tâm y tế, khu đại học tập trung. 

 



 
- Các thị trấn 

Xây dựng các thị trấn theo mô hình đô thị sinh thái mật độ thấp, từ các thị trấn huyện lỵ 
hiện hữu như: Phùng Tây Đằng, Liên Quan, Kim Bài, Vân Đình, Đại Nghĩa, Thường Tín 
và các thị trấn mới. Phát triển các thị trấn huyện lỵ trở thành trung tâm kinh tế - xã hội 
của các huyện, đầu mối về hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, giao thông, vệ sinh môi 
trường), dịch vụ công cộng (hành chính, thương mại, giáo dục, y tế…), sản xuất (công 
nghiệp, chuyển giao công nghệ, thông tin, tài chính…). 

- Khu vực ngoại thành 

Hình thành các vành đai cây xanh gắn với phát triển các công viên sinh thái quy mô lớn. 
Phát triển các vùng rau, hoa cây cảnh cao cấp, thực phẩm sạch. Nhân rộng các mô hình 
các khu nông nghiệp công nghệ cao đã và đang hình thành tại Gia Lâm, Đông Anh, Mê 
Linh. 

Hình thành các khu du lịch sinh thái quy mô lớn tại khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn 
- Quan Sơn. Gắn phát triển du lịch với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân khu 
vực phụ cận. 

Nâng cấp, mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo sự liên kết hợp lý về cơ sở hạ tầng giữa 
nội thành và ngoại thành, tập trung vào mạng lưới giao thông, cấp thoát nước, xử lý chất 
thải. 

Nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập của nhân dân ngoại thành. Cải thiện từng 
bước nhà ở ngoại thành. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng ở 
nông thôn cho phù hợp với quá trình đô thị hóa. 

IV. CÁC TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN 

1. Hình thành hệ thống công sở, trung tâm hành chính - chính trị đảm bảo thực hiện chức 
năng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia. 

2. Phát triển Hà Nội thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao của vùng, cả nước và khu 
vực. 

3. Phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, sử dụng công 
nghệ cao. 

4. Xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. 

5. Phát triển nhân lực chất lượng cao và tiềm lực khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu 
phát triển của Thủ đô và đất nước. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người Hà Nội 
thanh lịch, văn minh. 

 



 
6. Nghiên cứu để hình thành các công trình văn hóa lớn, tiêu biểu. 

7. Phát triển nền nông nghiệp đô thị sinh thái và xây dựng nông thôn mới. 

V. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU 
TƯ 

(Phụ lục kèm theo) 

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Huy động các nguồn vốn đầu tư  

Tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2011 - 2015 dự kiến 1.400 - 1.500 nghìn tỷ 
đồng theo giá thực tế (tương ứng khoảng 69 - 70 tỷ USD), thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 
2.500 - 2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 110 - 120 tỷ USD). 

Triển khai tích cực, đồng bộ hệ thống các biện pháp huy động vốn, trong đó nguồn nội 
lực là chủ yếu, huy động tối đa nguồn vốn từ quỹ đất, từ tài sản công thuộc sở hữu Nhà 
nước để phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, chú trọng thu hút vốn từ các thành phần kinh 
tế, đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao… Xác định 
các giá trị văn hóa (vật thể và phi vật thể) là nguồn lực phát triển quan trọng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn ODA), dành chủ yếu cho 
phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội. Dự kiến vốn đầu tư từ ngân sách sẽ đáp ứng 
được khoảng 16 - 18% nhu cầu vốn đầu tư tùy theo từng giai đoạn. Tăng tỷ lệ tích lũy từ 
nội bộ nền kinh tế của Thành phố, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và có các biện 
pháp khuyến khích tiết kiệm cho đầu tư phát triển. Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu 
tư vào các công trình kết cấu hạ tầng lớn của mạng lưới giao thông, thủy lợi, bệnh viện, 
trường đại học, các công trình kết cấu hạ tầng quy mô vùng… trên địa bàn Thành phố. 

- Nghiên cứu phát hành trái phiếu đô thị, thành lập một số công ty tín dụng cổ phần có 
quy mô lớn để đáp ứng vốn đầu tư các công trình, dự án phù hợp với kế hoạch phát triển 
của Thành phố. Tiếp tục tranh thủ các nguồn tài trợ ODA, NGO, tập trung vào lĩnh vực 
xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường như hệ thống cấp nước, thoát nước 
và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn… 

- Nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư từ ngân sách Nhà 
nước. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình quốc gia, các dự án hỗ 
trợ của quốc tế để tạo sức mạnh tổng hợp của các nguồn vốn và nâng cao hiệu quả vốn 
đầu tư. Tăng cường huy động vốn đầu tư từ doanh nghiệp ngoài Nhà nước và dân cư. 
Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp nhất là lĩnh vực liên quan đến các nhân tố đầu vào và sản phẩm đầu ra. 

 



 
- Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tiếp tục cải thiện môi trường 
đầu tư, tạo lợi thế trong việc thu hút nguồn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài. 
Chú trọng công tác xúc tiến đầu tư để thu hút làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam. Đẩy 
mạnh huy động vốn từ quỹ đất. Hoàn thiện chính sách tài chính đất đai (định giá và thuê 
đất) theo chuẩn mực quốc tế. Sử dụng hiệu quả đất đai thông qua việc xây dựng và quản 
lý tốt quy hoạch sử dụng đất; công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất. Tạo 
quỹ đất “sạch” (đã đền bù, giải phóng mặt bằng) để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn 
thu để phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội. 

Kiên quyết thu hồi các diện tích mặt đất, mặt nước không sử dụng hoặc sử dụng không 
hiệu quả tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được giao trước đây để có kế hoạch sử 
dụng hợp lý hơn. 

- Tăng cường huy động vốn đầu tư thông qua các hình thức đầu tư BOT, BTO, BT để đẩy 
nhanh phát triển kết cấu hạ tầng; tiếp tục nghiên cứu, áp dụng thí điểm một số hình thức 
đầu tư mới trong đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội và cung 
cấp dịch vụ như PPP (hợp tác công - tư), TOT (chuyển giao - kinh doanh - chuyển giao). 
Đẩy mạnh thu hút vốn thông qua phát hành Trái phiếu công trình; đẩy mạnh thu cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất và làm tốt công tác thu thuế nhà đất; hình thành, mở 
rộng các quỹ phát triển đô thị, quỹ phát triển hạ tầng đô thị, quỹ phát triển nhà ở đô thị 
phù hợp với quy định của pháp luật. 

2. Cơ chế, chính sách và đào tạo nguồn nhân lực 

- Tiếp tục nghiên cứu, đưa vào áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố 
trong các lĩnh vực: xây dựng, phát triển, quản lý đô thị; huy động các nguồn lực, có giải 
pháp nhằm khuyến khích và khai thác tốt nguồn lực từ đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ 
thuật hiện có. Tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo để nâng cao trình độ 
dân trí, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề và sức khỏe cho người lao động. Sắp xếp lại và 
có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo và dạy nghề. Hiện đại hóa công nghệ áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các doanh 
nghiệp, đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập. 

3. Khoa học, công nghệ 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, hệ thống quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 
theo hướng phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, hướng mạnh về cơ sở. Tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong việc áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là 
lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ vật liệu mới, 
nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

- Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ dài 
hạn, trọng dụng nhân tài nhằm khuyến khích và phát huy sáng tạo, tăng nhanh số lượng 

 



 
và chất lượng các phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật phục vụ yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội. 

- Xây dựng chương trình hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, rút ngắn khoảng 
cách về khoa học và công nghệ của Thành phố với các thành phố trong khu vực và thế 
giới. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học, công nghệ. 

4. Bảo vệ môi trường 

Xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch tổng thể để tổ chức quản lý và thực 
hiện bảo vệ môi trường. Kiểm soát, ngăn chặn về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm, phục 
hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, bảo đảm 
cho người dân được sống trong môi trường có chất lượng tốt về không khí, đất, nước, 
cảnh quan, các nhân tố môi trường khác. 

5. Mở rộng hợp tác quốc tế 

- Mở rộng giao lưu thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học - công nghệ… với thủ đô và 
các nước trong khu vực và trên thế giới. Thực hiện tốt các cam kết, hợp tác quốc tế trong 
các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học - công nghệ, an ninh - quốc phòng giữa Hà Nội với 
thủ đô các nước bạn. 

- Mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác với các địa phương trên hai hành lang kinh tế Côn 
Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - 
Hải Phòng - Quảng Ninh. 

6. Tăng cường hợp tác, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong và 
ngoài vùng. 

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc lập quy hoạch và đầu tư xây dựng 
các công trình do các Bộ, ngành quản lý trên địa bàn Thành phố. 

- Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết và phối hợp phát triển với các tỉnh, thành phố 
khác trên cơ sở phát huy thế mạnh địa phương để cùng phát triển trên một số lĩnh vực: 
xây dựng các đô thị mới, khu đô thị mới, khu dân cư; phát triển công nghiệp, các khu, 
cụm công nghiệp; phát triển du lịch, dịch vụ; nông nghiệp và vành đai cây xanh; phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội và các lĩnh vực xã hội; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật và hình thành các hành lang kinh tế; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. 

7. Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thực thi pháp 
luật, cải cách thủ tục hành chính nhằm đổi mới toàn diện và tạo sự chuyển biến căn bản 
về chất lượng bộ máy hành chính trên cả ba phương diện: cán bộ, tổ chức bộ máy và thủ 
tục hành chính. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã 

 



 
hội nhằm cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh (PCI). Xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động đầu 
tư, sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. 

- Mở rộng thực hiện cơ chế “một cửa” ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của các cơ quan 
quản lý nhà nước. Hiện đại hóa cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin để xây 
dựng chính quyền điện tử nhằm cung cấp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp các dịch 
vụ trực tuyến “một cửa” tiện ích, dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi qua mạng; từng bước 
công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền Thành phố thông qua mạng 
Internet. 

8. Tổ chức thực hiện quy hoạch 

- Tiến hành rà soát, xây dựng mới quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực, các địa 
phương, các quy hoạch chi tiết; chú trọng công tác quy hoạch xây dựng đô thị; nâng cao 
chất lượng thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan, quy hoạch khai thác không gian ngầm; 
phối hợp các ngành trong quá trình thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất giữa 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng 
đất và các quy hoạch phát triển ngành. 

- Triển khai quy hoạch qua các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; 
các kế hoạch phát triển phải bám vào các mục tiêu quy hoạch đã được duyệt và tiến độ 
phải thực hiện trong từng thời kỳ. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện đầu tư phát triển theo 
quy hoạch; tăng cường trách nhiệm các cấp, các ngành và các địa phương trong việc thực 
hiện quy hoạch. Cuối mỗi kỳ quy hoạch (năm 2015, năm 2020) tổ chức đánh giá tình 
hình thực hiện quy hoạch của từng thời kỳ, bổ sung và điều chỉnh lại mục tiêu cho phù 
hợp với tình hình thực tế. 

Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện các 
quy hoạch ngành (quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy 
hoạch khác có liên quan), các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội). 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ nội dung Quy hoạch được phê 
duyệt chỉ đạo việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện theo quy định các nội dung sau: 

1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp quận, huyện; quy hoạch xây dựng; 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trong Thành 
phố để bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 

2. Lập các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn gắn với các dự án cụ thể để có kế hoạch 
bố trí vốn đầu tư phù hợp. 

 



 
3. Nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, 
chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của Thành phố trong từng giai đoạn nhằm thu 
hút đầu tư, huy động tốt các nguồn lực thực hiện Quy hoạch. 

4. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 
kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và của cả nước 
trong từng giai đoạn để thực hiện Quy hoạch. 

Điều 4. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm: 

1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập các quy hoạch cụ thể, nghiên cứu 
xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn nhằm sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực, khuyến khích thu hút đầu tư theo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. 

2. Trong quá trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực cần phối hợp 
với thành phố Hà Nội để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Quy hoạch; xem xét, hỗ 
trợ Thành phố trong việc huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài để 
thực hiện Quy hoạch. Chú trọng đầu tư cho các công trình do các Bộ, ngành quản lý trên 
địa bàn Thành phố như: các tuyến đường cao tốc, vành đai; các công trình quy mô lớn 
thuộc hệ thống cấp điện, thủy lợi, thoát nước và xử lý ô nhiễm các sông; các cơ sở đào 
tạo, y tế… 

3. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thành phố Hà Nội thu hút đầu tư phát triển các khu công nghệ 
cao, các dịch vụ cao cấp… 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; 
- Văn phòng Quốc hội; 
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- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực 
thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b). 

  

PHỤ LỤC 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ CỦA THÀNH 
PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính 
phủ) 

TT Tên chương trình, dự án 

A CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 

1 Ngầm hóa mạng lưới điện tại khu vực nội thành 

2 Cải tạo mạng lưới điện nông thôn 

3 Chương trình xây dựng công nghiệp phần mềm và nội dung số 

4 Ngầm hóa mạng lưới cáp viễn thông tại khu vực nội thành 

5 Chương trình xây dựng nền hành chính điện tử 

6 Chương trình phát triển các khu đô thị mới 

7 Chương trình cải tạo các chung cư cũ 

8 Chương trình phát triển các đô thị vệ tinh 

9 Thực hiện Dự án Quy hoạch cơ bản sông Hồng khu vực Hà Nội 

10 Chương trình phát triển nhà ở, nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng 

11 Mở rộng, xây dựng mới các trung tâm thương mại, các siêu thị, chợ đầu mối 

12 Chương trình kiên cố hóa, tiến dần hiện đại hóa các trường mầm non và phổ thông 

13 Xây dựng các trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia 

14 Xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc 

15 Xây dựng cụm trường đại học, cao đẳng, dạy nghề tại các đô thị vệ tinh 

16 Đầu tư xây dựng các trường đại học trọng điểm 

17 Xây dựng trường đào tạo nghề mới ở các huyện chưa có trường dạy nghề, các trung 

 



 
tâm đào tạo nghề kỹ thuật cao  

18 
Xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao, các vùng rau an toàn, rau cao cấp, 
các vùng hoa, cây cảnh tập trung, vùng cây ăn quả đặc sản 

19 Xây dựng các vành đai xanh và hành lang xanh cho khu vực nội thành 

20 Xây dựng các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư 

21 
Nâng cấp, xây dựng các trung tâm công nghệ sinh học phục vụ sản xuất, cung cấp 
giống cây trồng, vật nuôi và bảo tồn các loại gien quý hiếm 

22 Chương trình xây dựng nông thôn mới 

B CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ 

I CÁC DỰ ÁN DO CÁC BỘ, NGÀNH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

1 Xây dựng, hoàn chỉnh các tuyến đường bộ vành đai 

- Vành đai 1 (trục Đông - Tây) 

- Vành đai 2 (bao gồm cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù) 

- Vành đai 3 (bao gồm cầu Phù Đổng 2) 

- Vành đai 4 (bao gồm cầu Hồng Hà, cầu Đuống) 

- Vành đai 5 

2 Nâng cấp, xây dựng các quốc lộ và cao tốc hướng tâm 

- Cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Thường Tín và Cầu Đuống - Bắc Ninh 

- Cải tạo, mở rộng quốc lộ 6 (đoạn Hà Nội - Hòa Bình) 

- Cải tạo, mở rộng quốc lộ 3 (đoạn từ thị trấn Đông Anh) 

- Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 

- Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai 

- Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên 

- Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long 

3 Các tuyến đường bộ quan trọng khác 

- Xây dựng cầu Vĩnh Thịnh, quốc lộ 2C 

- Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Hòa Lạc - Cầu Cời theo tiêu chuẩn tiền cao tốc 

4 Nâng cấp các tuyến đường sắt quốc gia 

- Tuyến Yên Viên - Lạng Sơn 

- Tuyến Yên Viên - Bãi Cháy 

- Tuyến Cổ Bi - Hải Phòng 

 



 

- Tuyến Ngọc Hồi - thành phố Hồ Chí Minh 

- Tuyến Bắc Hồng - Lào Cai 

- Tuyến Đông Anh - Thái Nguyên 

- 
Xây dựng mới đoạn phía Đông (Đông Anh - Cổ Loa - Yên Viên - Trung Mầu - Như 
Quỳnh - Tân Quang - Văn Giang - Ngọc Hồi) của tuyến đường sắt vành đai 

- 
Tuyến đường sắt xuyên tâm: Yên Biên - Long Biên - ga Hà Nội - Văn Điển - Ngọc 
Hồi 

5 Hàng không 

- Mở rộng cảng hàng không quốc tế Nội Bài 

II CÁC DỰ ÁN DO THÀNH PHỐ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 

1 Giao thông đường bộ 

- Nâng cấp đoạn Sơn Tây - Xuân Mai quốc lộ 21 đạt cấp 1 đường đô thị 

- Nâng cấp đường 70 

- 
Xây dựng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đoạn qua địa phận các huyện: Đan 
Phượng, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây 

- Xây dựng trục phát triển Sơn Tây - Thạch Thất - Quốc Oai - Xuân Mai - Miếu Môn 

- Xây dựng đường Tế Tiêu - Yến Vĩ 

- Xây dựng đường Đỗ Xá - Quan Sơn 

- Xây dựng đường vành đai 3,5 

2 Mạng lưới đường sắt đô thị 

- Tuyến số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên, Như Quỳnh) 

- Tuyến số 3 (Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai) 

- Tuyến số 2 (Nội Bài - trung tâm thành phố - Thượng Đình) 

- 
Tuyến số 4 (Đông Anh - Sài Đồng - Vĩnh Tuy/Hoàng Mai - Thanh Xuân - Từ Liêm 
- Thượng Cát - Mê Linh) 

- Tuyến số 5 (Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) 

3 Đường thủy 

- Chỉnh trị, cải tạo tuyến sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Đuống 

4 Thông tin - truyền thông 

- Xây dựng các khu công nghiệp công nghệ thông tin 

- Đổi mới phương thức cung cấp thông tin và dịch vụ công (trực tuyến) 

 



 

- Khu Trung tâm Báo chí quốc gia (khu vực Mỹ Đình) 

- Trường Đại học Thông tin và Truyền thông quốc gia 

- Trung tâm quản lý Tần số khu vực I 

5 Cấp nước 

- Mở rộng Nhà máy nước mặt sông Đà 

- Xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đuống, sông Hồng 

- Cải tạo mạng lưới phân phối 

- 
Đầu tư hệ thống cấp nước cho một số khu vực phía Tây thành phố, phía Bắc sông 
Hồng, các khu đô thị mới, các đô thị vệ tinh 

6 Thủy lợi, thoát nước và xử lý nước thải 

- Dự án 2 - Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội 

- Dự án thoát nước lưu vực sông Nhuệ 

- 
Dự án thoát nước cho khu vực phát triển đô thị nằm giữa khu vực Hữu Nhuệ và Tả 
Đáy 

- Xây dựng các hệ thống tưới và tiêu cho các vùng chuyên canh 

- 
Đầu tư hệ thống thoát nước mưa khu vực quận Long Biên và Bắc Thăng Long - 
Vân Trì thuộc huyện Đông Anh 

- Các dự án nhà máy xử lý nước thải 

7 Văn hóa 

- Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu Hoàng thành Thăng Long 

- Khu di tích Thành cổ Hà Nội 

- Khu di tích Thành Cổ Loa (Đông Anh) 

- Bảo tồn, cải tạo khu phố cổ 

- Khu di tích đền Sóc (Sóc Sơn) 

- Thành cổ Sơn Tây 

- Hình thành hệ thống các cửa ô mới 

- 
Xây dựng mới Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Việt 
Nam, Bảo tàng Quân đội 

- 
Nâng cấp Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Công an 
nhân dân, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 

8 Thể dục - thể thao 

- Hoàn thiện Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia tại Mỹ Đình 

 



 

- Hoàn thiện Khu liên hợp thể dục thể thao của Thành phố tại Nhổn 

- Xây dựng, nâng cấp Trung tâm thể dục thể thao các quận, huyện 

- Xây dựng Trung tâm thể thao ở Đông Nam Cổ Loa 

9 Khoa học - công nghệ 

- Đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm 

- Đầu tư xây dựng Trung tâm tư vấn và giám định công nghệ 

- 
Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo 
lường - Chất lượng 

- Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội 

- Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên 

- Xây dựng khu công nghệ cao của Thành phố 

10 Nghĩa trang 

- Đầu tư một số cơ sở hỏa táng 

- Mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ 

- Mở rộng nghĩa trang Thanh Tước 

- Mở rộng nghĩa trang Sóc Sơn 

III CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƯ 

1 Cấp điện 

- 
Xây dựng, lắp đặt thêm máy trạm 500 KV Hiệp Hòa, trạm 500 KV Thường Tín, 
trạm 500 KV Hoài Đức, trạm 500 KV Đông Anh 

- Xây dựng đường dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hòa, Hiệp Hòa - Phố Nối 

- 
Xây dựng, lắp đặt thêm máy 2 tại trạm 220 KV Vân Trì, An Dương, Long Biên, 
Sơn Tây, Xuân Mai, Thường Tín; trạm 220 KV Đông Anh, Hoài Đức, Chương Mỹ, 
Văn Điển, Sóc Sơn 2, Đông Anh 2 

- 
Xây dựng các đường dây 220 KV Hiệp Hòa (Sóc Sơn) - Đông Anh, Long Biên - 
Đông Anh, An Dương - Mai Động, Hoài Đức - Đông Anh 

2 Xử lý chất thải rắn 

  Ưu tiên đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố 

3 Du lịch 

- Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Suối Hai - núi Ba Vì 

- Khu du lịch văn hóa, môi trường Hương Sơn 

- Khu du lịch sinh thái văn hóa Sóc Sơn 

 



 

 

- Khu di tích - du lịch Cổ Loa 

- Hệ thống các khu du lịch, điểm du lịch sinh thái ven sông Hồng 

- Phát triển du lịch làng nghề 

4 Thương mại - dịch vụ 

- Trung tâm thương mại - tài chính tại khu đô thị mới Tây Hồ Tây 

- Trung tâm hội chợ - triển lãm - thương mại quốc tế ở khu vực Từ Liêm 

5 Y tế 

- Xây dựng khu khám chữa bệnh đạt trình độ quốc tế tại khu đô thị mới. 

- Xây dựng Bệnh viện đa khoa Hòa Lạc (tại huyện Thạch Thất) 

- Xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực tại các huyện: Ba Vì, Mỹ Đức, Phú Xuyên 

- Xây dựng xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế 

- 
Đầu tư xây dựng cụm Trung tâm y tế chuyên sâu (tổ hợp nghiên cứu, khám chữa 
bệnh) tại huyện Gia Lâm 

- 
Đầu tư xây dựng cụm Trung tâm y tế chuyên sâu (tổ hợp nghiên cứu, khám chữa 
bệnh) tại huyện Đan Phượng và huyện Quốc Oai 

- 
Đầu tư xây dựng cụm Trung tâm y tế chuyên sâu (tổ hợp nghiên cứu, khám chữa 
bệnh) tại huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên 

- 
Đầu tư xây dựng cụm Trung tâm y tế chuyên sâu (tổ hợp nghiên cứu, khám chữa 
bệnh) tại huyện Chương Mỹ 

- 
Đầu tư xây dựng cụm Trung tâm y tế chuyên sâu (tổ hợp nghiên cứu, khám chữa 
bệnh) tại huyện Sóc Sơn và huyện Mê Linh 

6 Các khu công nghiệp (KCN) dự kiến phát triển giai đoạn đến năm 2015 

- KCN Bắc Thường Tín (huyện Thường Tín) 

- KCN Phụng Hiệp (huyện Thường Tín) 

- KCN Quang Minh II (huyện Mê Linh) 

- KCN sạch Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) 

- KCN Nam Phú Cát (huyện Quốc Oai) 

- Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội (quận Long Biên) 

- Khu công viên cao sinh học (huyện Từ Liêm) 

- KCN Đông Anh (huyện Đông Anh) 

- KCN Kim Hoa (phần diện tích thuộc huyện Mê Linh) 

7 Các khu công nghiệp xây dựng mới và mở rộng giai đoạn đến năm 2020, định 



 

 

hướng đến 2030 

- KCN Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) 

- KCN Thanh Oai I (huyện Thanh Oai) 

- KCN Thanh Mỹ - Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) 

- KCN Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ) 

- KCN Khu Cháy (huyện Ứng Hòa) 

- KCN Sóc Sơn II (huyện Sóc Sơn) 

- KCN Thanh Oai II (huyện Thanh Oai) 

- KCN hỗ trợ Nam Hà Nội 

- KCN Sóc Sơn III (huyện Sóc Sơn) 

- KCN Sóc Sơn IV (huyện Sóc Sơn) 

- KCN Habeco (huyện Thường Tín) 

- KCN sạch Bình Phú - Phùng Xá (huyện Thạch Thất) 

- KCN Nam Tiến Xuân (huyện Chương Mỹ) 

- KCN Tiến Thắng (huyện Mê Linh) 

- Mở rộng KCN Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) 

* Ghi chú: Về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư 
của các chương trình, dự án nêu trên được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong 
giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy 
động nguồn lực đầu tư của từng giai đoạn./. 

 


