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LJBND THATh}I PHO HA NOT 
SO CONG THIXNG 

S&'If /SCT-QLNL 
V/v ph bin, tuyên truyên, quán trit 

và tO chirc triên khai thuc hiên Kê 
hoch so 206-KHITU ngày 16/9/2020 
cña Thành üy Ha Nôi ye chiên liiac 

phát triên näng luçmg. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Doe 1p - Ttr do - Hnh phüc  

Ha Nói, ngày Qtháng 11 nám 2020 

Kmnh gi.i: 
- Các S, ngành Thành ph; 

Uy ban nhân dan các qun, huyn, thi xä; 
- Tong cong ty Truyên tài din QuOc gia; 
- Tong cong ty Din irc thành ph Ha Ni; 
- Các ca quan thông tan báo chj Trung uo'ng và thành phO Ha N5i. 

Thrc hin chi do cüa Uy ban nhân dan Thành ph ti van bàn s 9182/VP-KT 
ngày 22/10/2020 ye vic phO biên, tuyên truyên, quán trit và to chiTrc thirc hin các Kê 
hoach cüa Ban Thuo'ng vv Thành üy thirc hin the Nghi. quyêt chuyên dê cña B 
Chinh tr, trong do bao gOm Kê hotch so 206-KH/TU ngày 16/9/2020 cña Thành ñy 
Ha Ni triên khai Nghj quyêt so 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 cüa B ChInh trj ye djnh 
huàng Chiên hiçc phát trin näng hxcing quôc gia cüa Vit Nam den nam 2030, tarn 
nhIn den näm 2045. 

Nhrn sam dim nhttng quan dim, dinh hithng phát trin cüaK hoach vào thirc 
tin cuc song, So' Cong Thucmg dê nghj các So', ngành Thành pho; Uy ban nhân dan 
the qun, huyn, thj xa;  Tng cong ty Truyn tãi din Quôc gia, Tong cOng ty Din 1irc 
thành phô Ha Nôi can dr chi'rc nang, nhiêm v11 thrc hin tM cong tác ph biên, tuyên 
truyên, quán trit và tO chirc triên khai K hoach so 206-.KH/TU ngày 16/9/2020 cüa 
Thành üy Ha Ni gop phân giU vüng an ninh nang luGng, thijc day phát triên kirth tê - 
xa hi cüa Thñ do xiirng dáng vo'i vai trO trung tarn dâu não ye chInh trj, ngoui giao, 
van hóa cüa Dat nuâc. 

D nghj the co quan thông thn báo chI Trung uo'ng và thành ph Ha Ni phôi 
hcp dy manh  phO biên, tuyên truyên ni dung Kê hoach so 206-KH/TU ngày 
16/9/2020 cüaThành ñy Ha Ni sâu rng trong nhân dan. 

(Gii kern theo Kê' hoçzch so' 206-KH/TU rzgày 16/9/2020 cia Thành iy Ha N5i 
và các tài lieu Co lien quan,). 

So' Cong Thumig d ngh các do' quan, don vj quan tam thirc hin chi dao  cüa 
Uy ban nhân dan Thành phô./ 

Nyinhân: 
- Nhu trén; 
- VP BCE) QU v PTDL 
- Ban tuyên giáo Thành ñy 
- UBND TP Ha Nôi (dê b/cáo); 
- Phó Chñ tjch TT UBND TP 
Nguyen Van Si:ru 
- Van phOng Thàrth ñy; 
- Van phOng TJBND TP, S TTTT; 
- Luu: VT, QLNL (Viet O3b), 
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UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO HA NOJ 

VAN PHONG 

S& 94L' /VP-KT 
V/v ph bin, tuyn 1ruyn, 
quán trit vã to chirc thrc 

hiên các KH cUa Ban 
Th.thng vi Thành üy thirc 

hin cc Ngh quyêt 
chuyên dé ciia Bô Chirih tn 

Kmnhgi: 
- Si Cong ThLrccng; 
- S Khoa hçc và Cong ngh; 
- Si Ké hoach và Dâu tu; 
- So Thông tin và Truyen thông. 

Uy ban nhân dan Thành ph nhn duçic van ban s 5878-CVIVPTU ngày 
09/10/2020 cOa Van phông Thãnh üy thông báo ? kiên chi do cüa Ban ThizOng 
vi Thành üy, ThuOng tnjc Thành üy giao Ban Can si1 Dãng UBND Thành phô 
chi do thirc bin cong tác tuyên truyên, quán trit và to chüc thrc hin các Kê 
hoch cüa Ban ThuOng v1i Thành üy thic hin các Ngh quyêt chuyên dé ciia Bô 
ChInh tn (gi'ci kern ban chyp). 

V vic nay, dng chI Phó Chü tjch Thu?mg trirc UBND Thành ph 
Nguyen Van Sim có kiên thu sau: 

Giao các SO: Cong Thuang, Khoa h9c và Cong ngh, K hoach và Dtu Ut 
can cO chüc näng, nhiêm vu duçic giao dé chü trI, phôi hccp SO Thông tin vã 
Truyên thong, các dan vi lien quan tham miru, báo cáo UBND Thành phô trtthc 
ngày 06/11/2020. 

Van phOng UBND Thành ph6 thông báo kin clii dao cüa Phó Chü tjch 
ThuOng tntjc UBND Thành ph d các dan vj nôu frên biêt, thxc hin./j. 

Noi nhân: 
-Nhutrén; 
- Chii tich UBND Thành ph& 
- PCT liT UBND TP Nguyen Vn Si'ru; 

Van phông Thành y; 
CVP, PCVPV.TAnh TKBT, Kr; 

- Lru: VT, KTNgan........— 
(36676-12) 
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BANG CONG  SAN VIT NAM 

Ha Nç5i, ngày og tháng 10 näm 2020 

THANH 11Y HA NOI 
VAN PRONG 

* 

s 5 - cvivni 
V/vphô biên tuyên truyên, quOn triêt Va to 

chièc thtc hién các Kê hoçich cza Ban 
Thzcdng vu Thành iiy thcc hin cac Nghj 

quyêt chuyên, dé cza 130 Chmnh fr/ 
IVAN 9ONG ULN1i TP,flA NtI 
I— J 

, A. 
a' 

Này: 

(huc4n:  

KInh gzi: - Ban can sir dãng UBND Thãnh phé; 
- Ban Tuyên giáo Thàrihüy. i2  

L!Lru hoscs Can cr c. Nghj quyt chuyên d cüa B Chfnh üj, Ban Thu?ing vi Thành Uy 
a an m • c Kê hoach sau: (1) K hoach s 204-KHJTU, ngày 10/9/2020 trin 

khai thirc hin Ngh quy&  s 23-NQ/TW,  ngày 22/3/20 18 cia Bô ChInh trj v djnh 
htthng xây dimg chinh sách phát trin cong nghip quOc gia dn nám 2030, tam 

bin Nghj quy& 52-NQITW, ngày 27/9/20 19 cM Bô Chinh trj v mt so chü 
tnxang, chInh sách chñ dng tham gia cuOc  Cách mng cong nghip 1n thi'r tix; (3) 
Kê boch s 206-KHiTU, ngày 16/9/2020 trin khai thirc hin Nghj quyêt 55-
NQ/TW, ngày 11/02/2020 cüa B Chinh trj v djnh huâng Ch1n hrcic phát trin 
nanghrçing gu&gia cM Vit Nani dn nãm 2030, tm nhIn den nam 2045;  (4) Kê  
hoach so 210-KHJTI.J, ngày 08/10/2020 trin khai thrc hin Ngh quyêt so 39-
NQITW, ngày 15/01/20 19 cCja B Chinh frj ye nâng cao hiu qua quãn 1, khai 
thác, sü ding vâ phát huy các nguôn 1c cM nn kinh t (gz~'i kern theo). 

Thrc hin các K hoach neu trên cM Ban Thu&ng vi Thành üy, Thuing tnjc 
Thànhy dê ngh Ban can sir dãng UBNI) Thãnh ph chü trI, phôi hçip vâi Ban 
Tuyên giao Thànhüy thçrc hin t& cong tác ph bi&i, tuyên truyn, quán trit và to 

chüc thrc hin các Ké hoach dam báo hiu qua, dixa các Nghj quy& cüa BQ Chfnh 
tn sam di vào cuc sOng, gop phn thi'ic d.y phát trien kinh t - x hi Thu do. 

Van phOng Thãnh Uy thông báo kin chi dao  cM Thu&ng tnirc Thãnh üy d 
các dng chi bi&, thirc hin./. 

CIIANil VAN PRONG 
Noinhn:  
- D/c Vilcmg Dinh Hue, UVBCT, 

BIthixThànhüy (dêbáo cáo), 
- Thii?mg trrc ThAnh iy (dê báo cáo), 
- Nhir kinh gri, 
- Các cxi quan báo, dài cia TP, 
-LiruVT, KT. 

Tián Anh Tuan 



THANH UY HA NQI • DA!'G CONG SAN V1T NAM 

S6 206 - KH/TU flà Nif, ngày 16 thdng 9 näm 2020 

Kit HO4CH 
Trin khai thirc hin Nghj quyt s 55-NQ/TW cüa B Chinh trl v 

dpih hthng Chin hrçrc phát ti4n nàng brçrng quc gia cña Vit Narn 
dn näm 2030, tm nbIn d&i näm 2045 

Quán irit thc hin Ngh quyt s6 55-N Q/TW, ngày 11/02/2020 cila B 
Chfrh 1r v djnh hixóng Chiên luqc phát trin nng hrcng qu& gia cia Vit Nani 
den nm 2030, tm nhIn den riäm 2045 ('sau day gçi tat là Nghj quyêt sñ 55), 
Ban Thix&ng vi Thânh y  xây dmg Kê hoch ci the sau: 

1. MIJC D!CfL, YEIJ CAU 
- Trin khai sau rng, hiu qua, thic ch&t nh1bg quan dim chi 

dao, 
mic tiêu 

và tm nhmn cüa BO Chinh tr trong xây dmg và phát trin ngãnh nAng hiçmg Vit 
Nam nói chung và thành ph Ha Ni nói rieng, phn dâu hoan thãnh và vuçt các 
chi tieu quy hoch darn bào cung cp din an toàn, n dnh, tin cy cho sr ngbip 
phát trin kinh t - x hi, ngoi giao, vAn hóa, qu& phng, an ninh cüa Thu do và 
phiLlc vi t6t di sng Nhân dan. 

- Không ngin câi thiên, nãng cao ch.t lucing, hiu qua trong hot dng 
truyn tâi, phân phOibào darn cung i'rng và sir dung din. Trng bithc hoàn thin 
thit k dn 1* luci din Thành ph dáp rng tiêu clii thông minh, hin dai, linh 
hot xIrng tarn vâi vai trè, v the cia Thñ dO Ha Ni, nAm trong nhórn nhiiing 
Thành ph có ct hicmg din nAng t& nht trong khu vrc ASEAN. 

- Phât trin ngãxih din Thu do pbài luôn di trucc mt buâc, là dim tiia  và 
dng lc cho các ngành kinh t, san xut cong nghip co th nanh cüa Thu do và 
dáp ing day dü cp din cho các doanh ngbip nwrc ngoài dâu tu hen da bàn, 
ht là trong bi cAnh Thãnh ph tiép t,ic duy tn tc d tAng tnthng & nac cao, lan 

songdónnâutatngliêntiictrongthi gianvi'raqua. 
- Kt hcip hài hàa gifa rnic tiêu cp din phtic vi qua trInh cOng nghip hóa - 

hin dai hóa Thi do song hàxth v&i bào v rnOi trtImg, xy dirng dO thj xanh và 
, , . - 1 ,. .A • 

trien khai. cac cJinh sach an smh xa h91 phi hcipvai tung thcn ky phat trien kmnh te 
- xâ h*i;  quan tarn, chAin lo den dii s&ig ci1a dOi t.rqng nhng nguri lao dng co 
thunhpthp,thuenhatnçde&,nguidfinsinhsôngtinhngdjabancacx 

thuc các huyn con gp nhiu kbó khAn cüa Thành phO. 

- D.y rnnh các ho.t dng ung diing khoa hçc, cOng ngh, tIm tOi, di mâi 

sang to trong vic tim ki&n, sr dmg nhng nguM nAng luçmg mài, nAng Iuçng 

tái to phi h9p vói dc thii rieng ci'ia Thành phO gop phAn da dng hOa nguôn cp 

din, giam thieu 0 nhi&n môi tnzing hu&ng den rnIc tieu phát trin nn kinh t bn 

vizng; p ding nhthig cOng ngh tiên ien, hin d.i t'tzang thfch vcci cáo quy chun, 
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tiêu chun k5 th4t  hin hãnh trong nithc và thông 1 Quc t trong quAn 1 vn 
hãnh h thong din, sfr dung trang thit b din d dt rnc tiêu gim t&i that din. 
näng, nng cao hiu suát sfz dmg din an toàn, ththi tbin vâi môi tr1ring, tit kixn 
không gian, d.in tfch cho các cong trinh din. 

- Tich cvc,  chüdng gia tang sirc mn1i ni sinh cia Thu do trong xây drrg 
ngãnh ctin, dóng gop vâo vic cii th hóa chü tracing, chmnh sách ci'ia Dãng và 
pháp lu4t cüa Nhà nthc; hmnh thnh thj truàng ban lê di4n..cnh tranh, huy dung 

mcii ngun 1rc xà hOi  tharn gia du tu xây drng hO thong luOi diOn  khOng phân bit 
thãnh phAn kinh t, tách bch .kMu phn phi và ban diOn, •to dmg mOi trtthng 
kinh doanh diOn  cnh tranh, niinh bcb, cci ch giá Ca tun thu theo sr diu tit ci).a 
thj trithng cO sr quãn 1, giám sat càa cci quan qun 1 nhà nithc thong qua các 
cong ci, chfnh sách cua pháp 1ut. 

IL MUC  ITEtI, CIII TthI 
- Trin lthai d6ng b0 ck giãi phap d du tix xy drng các cOng trInh diOn 

4 A A A • theo Quy hoach phát tnen din 1ixc duçrc phe duyçt tren da ban .Thanh pho, bao 
g&n các cong trinh cp diOn nguôn và hrói diOn  truyên tai, phan ph&. Phan du 
nãng cao nang h1rn dr phông và eung ng diOn d3t the clii tiêu sau: 

+ in nà,n 2030: iOn nàng thuong phm toàn Thành phó dt 52.178 triOu 
kWh; DiOn  näng thucing phm binh quãn dAu nguài 5.72 lkWblngithiInam; Cong 
suit crc d?i  P = 9.400MW; Tc dO tang trtthng diOn thuang phm bIith qun 
giai don 20212030 dt 8,5%. 

+ Dan nàm 2045: Din nang thuang phm toàn Thkih ph dt 150.000 triOti 
kWh; DiOn nang thucing phm birth quân du ngu&i 15.000kWhlngthiInain; Cong 
suit cc di P = 25.000MW; Tóc dO tang tru&ng diOn  thirang phin birth quãn 
giai don2031-2045 dt5%. 

- Ti 10 các ngun näng hzçing tái tao trong t&ig cung näng luqng sa cp dat 
khoang 2% vao tam 2030; 5/0 vao näm 2045. Phan dau den tam 2045, tong cong 
suat ngu6n din nng mt tthi uãc dt khoãng 700MW (triên Ithal lap dt &ng bç5 
din mat tthi mái nhà tqi cck chwzg cw tha tang tôa nhà cao tang cña Thành 
pM) và diOn rác khoãng 300MW phü hcip vói tirn nng, d.c thi1 ci& Thanh ph& 

- Phk d&i dat  mi'rc tit kiOm  tr 8%-10% t&ig tiêu th nàng hrcing toàn Thàrth 
ph giai doan 2020-2030 Va khoãng 14% giai don 203 1-2045, d.y maoh  vic sr 
dung các trang thiêt bj, may mOc coh10u suit can, tit kiOrn nang liiçing, kim toán 

nang hrcing và tang cu&ng các giai pháp girn t1,iu &0n nang ti6u thi, kM thai ti 

các khu cOng nghip, nhà may, khu do thj. 

- Giãm phát thai kM nhà kfrth tir hoat dng nang hxqng so v&i kich ban phát 

trin bmnh thu&ng i mirc 15% vào nam 2030, 1ênmtrc 20% vào narn 2045. 

- Xây dmg hO thing hrâi diOn thông mirth, hi0u qua, có khã nang k& ni khu 

vrc; bão dãir cung cap diOn an toàn, dáp &ig tiêu clii dir phOng mOt ngan cp (n-

1) di vOl viing phi tai quan trçng, dv phóng hal nguOn cap (n-2) d6i vài ving phi 

tai dc biOt quan trçng và cho hrói diOn truyen tâi. Các clii so dO tin 4y cung cp 

diOn tip t9c duqc cãi thiOn (Thci gian mt diOn trung birth cua luth diOn phn phM 
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- SAIDI; S lan m& din trung binh ci3.a 1ucci din phn ph6i - SAIFI; S 1n m.t 
din thong qua thing bItth ca 1i.tci din phàn phOi - MAWI) ti.xong &Iang Thu do 
cua mt s6 quOc gia phát trin frong cixng kbu vuc. 

- B&i näm 2045 hoàn thanh vic chuy&id&, th&ig nht si'x dig cp din áp 
• 22kV cbó lwôi din thing ap; t 1 ngm lióa duông dày din cao, trung, h áp ti 

các qun lOi trungtâm, khuvqcdo t14 có quy h04ch on djnh dt 100%. 

NHIMVJVAGIAIPHAPCIIUYEU 
1. Phát trin các nguàn cung nãng lirçnig so cp theo hithng tinig cir&ng khã 

näng tir chü, da ding boa, baa dam tinh hiu qua, tin cy vi bn v'&ug 
- VI thng heqng tái tgo: Tham gia doug gop hoàn thin các cci cM chinh sãch 

dt phá d khuyén khich và thiic dy phát trin mnh m các ngu6n nng hiçmg tái 
tao ph hcip vOl dic  thà Thu do, ti&i tOri tir th mt phãn ye nguôn cung mg din 
fran da bàn. U'u tiên sI ding náng hxqng din mt tthi và din rác cho phãt din; 
khuy&i kbicb dâu tu xáy dung ck niià may din sr dpng réc thai dO thj, sinh kh& 
va cbt thai ran di doi vax cong tc bao v mm thzong, phat tnen krnh te tuan hoan. 

- Vé k/il d4u mó Ma long: Khuy&i khfch các doarth nghip mO rng hot dng 
kinh doarih theo dung chu&. Dam bào cci sO 4t chat k3 th4t  cua h th&ig co sO 
kinh do nhkhidkumobOa1Ong,tod ukinthun1ç'i chocôngtácquàn1vëan 
toàn, phông, cbOng cháy, n, nãng cao chkt 1ucig phic vix và. trInh d vn minh 
thuang mgi. Tip tic duy fri và mO rng h th&ig phAn ph& khi cia các hG tiêu thi1i 
cOng nghip, giao thông vn tãi, sixth hot dO thi. riham m11c dich bão v mOi trtthng 
và nang cao giá trj sO dmg cua khi. Phát trin dngb h th6ng phàn phi khi th.p 
áp và h thông phãn pb6i kM n6n thiên nhian (CNG) lèm tin dê d phát trin h 
thóngphan ph& khI cung cp cho giao thông yen tâi. 

- Ye cdc nguln thng lwpng khdc: Trôn ocr sO djnh huOrng phat trin các ngun 
nang hrcrng, kjp thOi nàm Mt các thông tin li&i quan, irr1g dmng các thành tru tin 
b càa khoa bçc - k th4t  df ngbi€n c±u, phát tii&itrong diu kien cho pbp Va 
ngun nhan 1c, khâ nang tâi chinh và nhng yeu t can thi& khác. 

2. Phit frin nhanh và bn vfrng ngInb din dáp frng .yeu cu cOng 
ngbip hoá, hin di boa ThInh ph 

- Tham gia dOng gOp hoân thin và tri&i khai các ohâ truong, chi&i luqc 
phát tri&i din 1rc, cap din do thj cho giai do?n nthi tran dia bàn Th'i do, trong 
do cn cO co ch du tir xây dimg, ocr cb tãi chixth và huy dng v6n cho cáo cOng 
trInh din cpba.ck 

- Rà soát cáo d b pbãt dien dang 4n hh và. d cO trong quy hoch báo 
darn an toán, tin c4y, 8n djnh theo bixOrng da cIng hoá, chu tr9ng nang cao h s 
cong suit ku dmg và cO d phông cong su4t phiX hcp; dáp ing cáo yêu cthx v bào 
v mOi ththng sixth thai, an toàn v sinh lao dng. 

+Ddivainmtti:Uutnphattrinphuhçrp v&ikhãringbãndãnian 
toàn h thông vOl giá thành din nng hp 1. Khuy&i khIch phát trin dien mt 
trOi áp mái, frên xriltntrOrc và nôi luOri;thi dim mO bIrth phu hcyp cho Thãrih ph. 
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Ba xu.t các chfnh sách h frq Va ca c1i dt pith cho phát 1zin din i4t lrbi ph 
hcrp dik kin dc th ciia Thu dO Ha Nci. 

+ Dói vci din sinh khéi và chcft thai ran: Tang cthng phát triàn các ngu&i 
din tfr rae thai sinh hoat và chit thai r&1; Khuyn kblch du tr phát trin din shth 
khôi dng phát. 

S A . a * - Thuc day hiçn d.a hoa - cong nghiçp hóa hç thong diçn lit khau san xuat, 
truyn.•tãi dn phânph6i clap irng y&i câu phát trin ciia thj lm&ng din, có kh  
ñng 11th hçp quy mô lân các ngun nng hicng tái to, nâng caokhâ nng bão 
dam an ninh mpng hthi din và chit hrcmg dch vi din áp dmg hoàn toãn cong 
ngh trm bi&i áp không nguri trirc diu kbian tir xa ti các tram biènáp 110kV và 
timg biràc nhân rng mO hinh ti các tr?nl bi&i áp 220kV, 500kV; day mnh thixc 
hin ngm hóa du&ig day din clam bào m quan dO this  và an toàn diri; xay drng 
chun mO birth hrói din hin dai, thông mirth, tni6c mt thi diain tai cc dir an dO 
th,da trén hiu qua thirc tin d ma rng phm vi áp dwig cho nhiau d an, 
nhiôu vüng trên da bàn toàn. Thãnh ph6. 

- Tham gia vói các B, ngãnh Trung ucmg xây dmg hoàn tbin các ca ch tai 

chhvàhuydngv&idcbitcho duttiphát iiOnngànhdin, cachêchophépphát 
tri&i các nba may din san th ti ch cung cAp din t?i  ck khu, cim cong nghip. 

3 Co cu Ii các ngành và khu vic tiêu thii nãng lrçrng song song vói 
thrc hin cliinli sách v& sfr dyng nàng hrçrng sch, tit kim va hiu qua 

- BA soát, t5ng ciàng quãn 1 các lTnh c xây dtrng. san xu& tiu dmg nang 
lixcing, dc bit là khu vvc du tu nuàc ngoài d giãm thiau cuàng d tiOu thi nang 
lwcing. Coca ch khuyn khIch phát trin các dr an cong ngbip tiOu thi It nang 

luçing và có biu qua va kinh t - x hi. KhOng cAp php clan tLI dOi v&i các dr an 

sfr dmg cong ngh 1c hu, tiOu tOn rihiau nng hrçng. 

- BA soát, dièu chlnh phân b các ngun ti&i thi nang luqng Iizth boat theo 

hzong phàn tan, hñ cbá vic tp trung qua xthc vac mt s khu virc, da plurang. 

- Ban hành K hoch thc hin cáo Chiong trinh qu6c gia v sr ding nãng 

luqng tiOt kim và hiu qua, quãn 1 nhu cu din và diOu chinh phz tai, tik kiixi 
•din cia cáo gial doan 2021-2030 Va 2031-2045 phi'i hctp v&i hoat dng phát trian 

kinh tO - xa hci c.a Thành ph& Quãn 1 cl4t the han cthng d tiêu thi din nang; 

giãm thiêu tOi da tOn that din näng. Tang cu1ng vic a2  dung cáo tiêu chun, quy 

chun bat buc kern thea ch tal vO si dung hiu qua nng 1xqng d& vói nhüng 

lTnh vzc, san pham có mfrc ti8u th nkig hicrng cao. Be xuát ca ché khuy&i khfth 

sfr dung nkg luqng s.ch, tái tao, nh{k là hong cong nghiêp Va giao thông. 

- Thng clr&ng các hot dng tuyOn iruyan IrOn nhiau phxang hin truyn 

thOng, b sung các giài pháp day mnh th dmg nang hzcrng thông mini, an bàn, 

ti& kim và hiu qua, hm5ng dOn nhiOu Mi ttrçing là cáo ca s& san xuât, thi sci cci 

, A F A 
quan nba mzac, to hcp nha a - dch viii - thirong mai, nba thxmg, cac h9 tieu dung, 

h th&ig thiOu sang cOng cong; da dung h6a hmnh thc khen tththng, dQng viOn 14p 

thii các tO chCrc, cá than có thành tich xu& sc trong ti& 1dm nàngJxcing. 
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4. Phát trin h tang náng 1vyng bn vüng, kt n& khu virc; nâng eao ni 
1ic ngành cong nghip ch tao, djch v phc vi ngành näng lirçrng 

- U'u tiên du tx phát lri&i h tang nng hrçing bn ving; chii tr9ng xây dimg 
h tng nng hrçing kt n61 khu irrc. Tang cthng cong tác quãn i bng Quy ho.ch, 
sdiingt&da,hiuqtth, 
h thn nng krqng co th dung chung và d xut co ch dàng chung pbii hop vol 

chê thi truô!ng. Xoá bâ niçi dc quyn, rào can b.t hcip 1 trong sr dig cc sà 
4t chat và djch vii h tãng.thig lixçmg. Thic hin xâ hIhoá tôi da trong dâu tu và 
k1ii thác, sr dung cc, ss 4t chit, dch vu ngãnh nng 1ucng. 

- Tham gia xay drng c ch, chinh sách khuyn khich và h trçi phát tri&i cOng 
nghipch to và djch viii phc vi ngãrth nAng luçing theo hix6ng thng cithng ni 
lc, sr d1ng san phm trong riuâc; uu tiên phát tri&i các nganh ch t.o may, thiêt bj 
din, cong ngh phn mm quãn 1 náng ltrçing. Khuyn khfch và d&y mnh trin 
klIai rnO hmnh car cOng ty dch viii ring hrcyng. Thrc thi cáo co ch, chinh sách 
khuyán khichnàng cao ti 1 ni da hoátrong ngành nang 1ucng; bào dam thxc hin 
tht các yêu cu, clii tiêu ci th v ti 1 ni dja hoá di vOl c4c thà may din nói riêng 
Va dt an nang hrçing nói chung. Thc hin quy dinh cOa pháp 14t v chinh sách dt 
hang san xuât ci'ia NhI rnrOc d khuy&i khch các doanh nghip trong nuOc thirc 
hin nhftng cong lrmnh, d an. phrc tap, k5 thut cao trong ngành nang ltrçmg dáp 

ng các t16u cbun cht luqng quc t& 
5. Cu cu 1i, di rnói và n&ng cao hiu qua ho;t dng cüa csc donh  

nghip nhà niróc trong Iinh vçc ning lining; khuyn khIch kinh t tir nhân 
tham gia ia hi hol phát ti4n näng brqng 

- To1p môi tnthng thun lcd, rninh bach; cOng khai quy hocb, danh mic 
ck di an dAu tir, xoá bO mci rào cm d thu hat, khuyn khfch ttr ithãn tham gia 
du tx, phát lxi&i cáo clr an nang lircing, cha 1rng nhtng dir an phát din va ck 
ho.t dung ban buOn, ban Jé diGn theo ca ch thj tnrng, kêu gci phát huy fri tue, 
kinh nghim, ngun lc cOa kiith t tu nhãn trong dâu tx ph1 triên hiOi din truyn 
tai và phn ph&. TiEp tiic khuyén khich, thu hat du tu nuOc ngoAi Co quy mô, chit 
luqng và hiu qua cho ngânh nAng hxcing. 

-RI soát, thani muu diu chinh, dxutb sungc ca chkhuy&ikhich, h trq 
duttithrchixicác côngtrmnh nkhaicácgiàiphaptiátkimnanglucing 
nham huy dung nhiu hon na sz tham gia clia các nhà du tu trong Va ngoài nuOc; 
thtc dy hop tao cong tu trong Inh vxc nAng lucing, tht là pbát trin din näng. 

6. f)& mOl co ch, chinh sách phát tri&i thj tnrrng ning lung ding b, lien 
thOng, hiz' dci và hiu qua, phñ hçrp vOl djnh hirO'ng xã hi chü nghTa 

- Ph& hop vOl cáo B, ngàrth Trung uong pbát trin th truàng nang hiçing 
d&igb, linthOaccphâththa,vànAng1uçmgtáit30, 
kk ni vOl th tru&ng khu vre và the giOi; hoàn thin ca ch, chinh sách, các cOng 
cu Co t{nb thj tnthng d dy manh s ding nAng luqng ti& kim và hiu qua. 
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- Tip tic rà soat, d xut hoàn thin ck ca ch chinit sách v& th dai, dn bÜ 
giài phóng mt bang xthni h tçi, tao diu .ldn cho các Chz du tii hoàn thmb 
sam các dirãn côngtrinh dintheo Quy hoch. 

-. Nthig cao cht hxçmg côñg tác xây dijng các phk ngânh quy boch phát 
tri&i nng lucing (cp din do thi,  din xnt trôi, din sixth 1di61 và chAt thai r&i, 
khf du mó hóa lông...) baa dèm tfnh &i djnh, d&ig b và Bnh hoat, g&n kêt vài 
k hoch tong th phát triên kinh té - .x hi cüa Thành phO vâ m4t• so ngãnh 
khác. S&rn hoàn thãnh các quy hoch lien quan den phát trien nng hiçng theo 
Lut Quy hoack 

7. Phit trin khoa h9c - cOng ngh, dio to nguàn nhân 1e chgt lirçrng cao 
cia ngànli näng hrçrng 

- Co ca ch lien kt gifta lira hrçmg nghiên thu và pbát trik khoa hçc - cOng 
ngh, dM mói sang tao vâi các doanh nghip va các cci s dào tao trong 1nh VIIC 

nngThrqng thông qua các chucing lrInh khoa hç)c và cong ngh; long ghép hot dng 
nghiên ciru và phát triên trong câc chi&i hrçic, quy hoch, k hoach .phát 1iên nng 
luçmg. Khuy&i khich và cO cci ch uu dài các doanh nghip nng hrcmg tang cix&ig 
du ti.x cho nghiên cru và phát triên. 

- Dy mnh ring ding kt qua d tãi nghiên cfru khoa hçc trong thirc tin 
nhm hin dti hOa hrOi din, giâm thi&i din tich dt sr dmg, dam baa chAt hrçing 
din nng và d tin cy cung cap din. 

- Tfxng birOc áp ding các bin pháp khuyAn khich và bt buGc  d& m&i cong 
ngh, thit b trong ngãnh nng lucmg và nhtng ngânh, lThh vrc s dung nhiEu 
ning hrcrng. 

- Tng ctthng dào tao lxc hrçrng cOng nhán k th4t,  nhãn vien ngbip vi 
ngàrth nAng luçing dáp '(mg yêu cAn sfr dpng trong nuàc, huóng t&i xu& khäu. DAy 
m?nh tp hu&i. nãng cao nng hrc cho di ngu can b quàn 1 trong linh'vc nng 
lucrng, dc bit cho các dja phucing, các tchc kinh doanh din ye. cci sc!i s'(t ding 
nng iucing tr 9 ng di&n tr€n toàn Thãnh.pbo. 

8. Thirc thi chinh sách bão v inôi tnrèiig ngành näng lung gn vói 
miic tiêu giãm phát thai khI nhà kinh, thüc dAy kinh t thAn boan va pht 
triAn bn viing 

- Thmc hin dánh giá biu qua vic si ding, tai the ira, xi phát sinh tren cci th 
can di ithu cAn ye. khà náng tiêu th lam v3t lieu xây dvng, thAt là ti các nhà may 
diGnrác. 

- T&ig curng phông ngra, kiem soát các d& tuçing cO nguy cci gay 6 nhiki 

cüa pháp 14t. Thông tin tuyên truyn kp thii và dAy dü v cong tác baa v mOi 
trtr&ng trong nganh nkg hrçrng. 

-TrinkhaiDántichbçpmOhthkinhtnhoãnvàoc1ucicpháttrin 
các doarih nghip nng hiçmg. Phat lxi&i h thông quàn l ye. th 1 chat thai trorig 
san xuât nng hzng vài cOng ngh lien lián, phü hqp v&i diu kin c'(a Thành ph& 
bâo dam nng lc tx x'(r l các ngunthãi trong các doanhngbipnnghrng. COca 
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ch, chfnh sách khuyn kbich phIt trin Cong nghip môi tru&ng g.n vài ngãnh nng 
hrçing. Nghiôn thu xIy dimg khupbô, tuy&i phë nàng lupng xaith tiü do thi. 

- RI soIt, di&u chinh vI b sung nhüng ni dung lion quan dn ffnh vvc 
nng luçing trong Chxang 11nh, K hoch hà.nh dng ye bin di khi hu, thng 

S , - .. , b trixang xanh, phat trien ben vung va cac Chuxing tnnh, ICe hoach hanh d9ng 
khác Co liOn quan. 

9. Tang ciràng sir länh do cña Dãng; nâng cao hiu lic, hiu qua quãn 
1 cüa NhI nuOc; phát huy quyen Jim chü dma Nhin dan và val trô cña Mt 
tijn Ta quc Vit Nam, các t6 chfrc chInb frj - xa bi TbInh ph trong phát 
trin ngành ning luqng 

-Nãngcaonhnth(rcdmacác cpudãng, cIhth&gchinhtrjvINhãndãn 
ye vai trô, vj tn, tni quan trçng dma ngxth näng lucrng. Các cp u' dãng Va chfnh 
quyàn tti Thàrii pM dOn' cc' sO cn xác drih pbát triên ring luçing qu& gia là 
nhini v quan tr9ng, xuyOn su&, nghiOm tOc lath do, chi do, t chirc thrc hin. 
NghiOn thu, dè xut ca cb và quy dnh dma Thãnh phO bão dam cho vic tun thX 
quy hoch phIt triên nang lucing q'ut,c gia. Xr l nghiOrn dai v!ii các dx an du tu 
chm mien khai, lam ãnh htxâng dn an ninh nAng luçing quOc gia. 

- RI soát, dè xu&t boàn thin mo hinh quàn l nhà ntxâc trong 11th vrc näng 
lucjng. Day mnh cong tác tuyOn truyen, pM bieri the van ban quy phm pháp lut, 
dc bit là cOng tác bIo dam an toàn hành lang lu&i din cao áp vI slr ding din 

nang cao th ii14 hãnh và thrc thi nghiOm tüc các quy  
djnh pháp 1ui v näng lixcing. Thixc hin tt val Ira djnh btrâng, xây drng chIxth 
sách gn vâi tang cir&ng.çOng tIc kiem tra, giám sIt, M trq thc hin. 

- Ph nlãzn"chüc n;m&rngsirtham giadmaMttrn T 
quc Vit Narn th11 phallI Ni, dc të, chi'ie chInh tr - x hi trong qua trmnh 
trien khai tt cli xiin iát triOn ngành nàng hrçing. 

W 1J TJCrj.0 Hi IN 
1. Ban Thzrrng vi Thinh üy 
Lthth dao, chi dao 

cOng tIc pM bi&i, quán 1rit, t ch(ic thc hin, cOng tác 
ki&n tra Djn1 ake ngketvicthchnNg uyats55d1aBOChIriht4. 

Lath dao, chi dao  c4c cc' quan, ban, ngãnh Thânh phO, cáo dja phucmg thlgTC hin 
nghiOm tue Ke boch dma Ban Thu?mg v'i Thãnh iiy. 

2. Thing doàn HDND ThInK pha 

Can cir các quy ljiih và diu kin thrc t dma Thanh pM, clii dao c th hóa 

ni dung Ke hooch yb the nghj quyet chuyên d, cc' ch& climb sách b6 tn kinh 

phi dIp i'rng yOu c&u, nhim v. Chi do tO chrc giam sat vic thrc hi@ dc ni 

dung dma Ke hooch dizqc Thãnh pliá giao cho cáo cc' quan, dc'n vj. 

3. Ban cm sr dãng iJBN1) Thinh pM 

Can dr KC hoach cña Ban Thix&ng vti Thrthuy, thrc hin t& cong tIc tuyOn 

truyen, pM biOn quari trit vI triên khai Nghj quyt sO 55 trên da bn Thãnh pM. 

Xây diing ice boch vI the d an, cir an thixc hin vâi 1 trinh Va phn cOng c'i th 
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trách nhim cho the t, cMc, clan vi;  chii dng d xu.t ca cb, cbinh sách baa dãxi 
ding quy 4jnh và thic hiin có hiu quà thea d5i, don d&> thrc bin, t cbc sa kt,. 

4. Dáng doàn MTTQ vã caSe t chfrc cbfnh tij - xá bi Thành ph pb 
bin, tuyên truy vn dng caSc tang lop Nhân dan tham gia thrc hin; xây dimg 
chircing trinh, k hoch giãm sat vic thirc hin K hoch. 

5. CaSe ban Dug, Van phông Thãnh üy 
Cn cü chirc nng, nhim vi ducic giao, chü dng tuyên truyn, ph bin, 

quán trit, hr&ng dn trin khai thrc hin K boach ô các cp, các ngnh, doàn th 
Thành ph& Van phông Thàth üy chü tn, phôi hcp v&i các ca quan lien quan 
ththng xuyên theo dôi, dOn dOe triên khai thrc hin K hoach, cijith k' baa cáo 
Thr&n true, Ban Thing vi Thânh üy. 

6. CaSc cp üy tn,rc thnc Thành ñy và các so, ban, ngành Thãnh ph 
T chine nghiên ciru, quán trit sâu rng, xây dmg k hoach, d an, chuyen dè 

cOng tác d to chine thc hin Nghj quyt so 55 phii bqp v&i thc t ci).a dja 
phixang, Ca quan, dan vj. Ngui dimg dâu dip üy 1nzc thuc Thnh üy vã. 1nh dao 
cá ban, ngành Thành ph chu trách nhiin trtzâc Thãnlniy, UBND Thãnh ph 
v vic tri&n khai thrc hin a cia phtrcrng, dan vi ininh phi,i trách; clnb k5 baa cáo 
k& qua vâi Ban Thtthng vi Thành yi: 

Nainhãn:  
-BG Chlnhtij; 
- Ban Bi thu Trung xang Dãng; 
- Van phông Trung uang Dáng; (de b/c) 
- fJIc Vuang Dinh Hue,. 
UVBCT,BfthuThhüy; 

- Ban Thiring vi ThI.nh iiy; 
- Dãng don HDND Thnhph6; 
-BacánsirdAnUBND Thnhph8; 
- LTQ vi cáo t chl!Ic  CT-XH TP; 
-CácbanDingvIVPThinhi'iy; 
- CácS&, bn,xigirthThanhpb6; 
- Các cAp üy trIc thuOc  TU; 
-Cád8ngchlThihfiyvien; 
- Luu Van phông Thinb iy. - 
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