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I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

Thành phố Hà Giang là vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh, có nhiều 

lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện địa hình và kết cấu hạ tầng so với các địa phương 

khác trong tỉnh. Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân thành phố đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách, 

cơ chế để xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã 

phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ, quan trọng đề ra: Kinh tế tăng trưởng khá, các lĩnh vực xã hội, môi trường có 

nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và 

nâng cao. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng; 

Các khu đô thị, khu dân cư mới đang dần được đầu tư hình thành và đưa vào sử dụng 

hiệu quả; Công tác xã hội hóa, chỉnh trang đô thị nhận được sự đồng tình, ủng hộ và 

tham gia thực hiện của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, diện mạo đô thị ngày 

một khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó phát triển kinh tế của thành phố chưa tương xứng với 

tiềm năng, vị trí vai trò của một trung tâm tỉnh lỵ, tiềm lực kinh tế hạn chế, tăng 

trưởng kinh tế thiếu ổn định, sức cạnh tranh thấp; công tác thu hút đầu tư phát triển 

đô thị chưa thực sự hiệu quả… Nguyên nhân xuất phát từ công tác quy hoạch, quản 

lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị, vẫn còn những hạn chế nhất định, các đồ 

án quy hoạch thiếu tính ổn định, tính dự báo, định hướng phát triển chưa sát với tình 

hình thực tiễn, dẫn tới các dự án đầu tư khi triển khai gặp nhiều bất cập, làm chậm 

quá trình thu hút đầu tư phát triển đô thị. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn 

nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển chung của thành phố. Công 

tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, nếp sống văn minh đô thị chuyển biến 

chưa rõ nét, các công trình phúc lợi còn hạn chế, chưa tạo được môi trường thực sự 

hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư. Nguồn lực đầu tư cho thành phố còn hạn chế, 

thiếu tập trung; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thiếu cơ 

chế chính sách ưu đãi về tài chính, đầu tư đặc thù…  

Tính đến ngày 31/12/2020, hiện trạng phát triển đô thị thành phố so sánh với 

các tiêu chí đô thị loại III: Đạt 5/5 tiêu chí, với tổng số điểm: 88,6/100 điểm, đã đạt 

tiêu chí đô thị loại III; So sánh với các tiêu chí đô thị loại II: Đạt 4/5 tiêu chí, 

không đạt 1/5 tiêu chí (tiêu chí về dân số), với tổng số điểm là: 70,96/100 điểm, 

chưa đạt tiêu chí đô thị loại II.  
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết về phấn đấu 

xây dựng thành phố Hà Giang đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại II, như sau: 

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm: Xây dựng và phát triển thành phố Hà Giang trở thành đô thị 

loại II là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ưu tiên tập trung huy động nguồn lực cho phát 

triển đô thị thành phố Hà Giang.  

 2. Mục tiêu: Xây dựng thành phố Hà Giang trở thành trung tâm chính trị, 

kinh tế, văn hóa của tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025 và 

từng bước đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030. 

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch và 

quản lý quy hoạch của thành phố. Trong đó, xác định công tác quy hoạch phải đi 

trước một bước, làm cơ sở để thực hiện kế hoạch hóa đầu tư, thu hút các dự án đầu 

tư (dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư phát triển sản 

xuất kinh doanh…) và quản lý quá trình phát triển đô thị nhất là phát triển hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố. 

Trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035: Tập trung triển 

khai, hoàn thành việc lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết 

kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc, đảm bảo đồng bộ; lập kế hoạch, chương trình cải 

tạo chỉnh trang đô thị, chương trình phát triển đô thị, kế hoạch đầu tư xây dựng các 

công trình hạ tầng xã hội - kỹ thuật; quản lý chặt chẽ các quỹ đất dự kiến để phát triển 

các công trình theo quy hoạch được phê duyệt; vận dụng tốt các cơ chế chính sách để 

thực hiện quy hoạch theo trình tự ưu tiên, thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển đô thị, 

các dự án phát triển đô thị mới trong giai đoạn này phải được đầu tư theo hướng đồng 

bộ, tiện ích đô thị xanh thân thiện, phù hợp vơí cảnh quan môi trường, đặc biệt lưu ý 

kiến trúc văn hóa bản địa đặc trưng miên núi. 

Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong công tác quy 

hoạch và quản lý quy hoạch thành phố. Trong đó, chú trọng thực hiện công tác thanh 

tra, kiểm tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng để kịp thời 

chấn chỉnh, xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm trên địa bàn thành phố. 

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, 

quản lý đất đai gắn với chương trình phát triển đô thị thông minh thành phố Hà Giang. 

 2. Tăng cường quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị 

Rà soát quỹ đất trên địa bàn thành phố và xây dựng phương án quản lý sử 

dụng đất và khai thác hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính thực hiện các thủ 

tục hành chính về đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực đất đai. 

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, nhất là đối với các dự án, công 

trình trọng điểm, quy mô lớn được quy hoạch, triển khai thực hiện trên địa bàn thành 

phố. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp 

thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm. 
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Chú trọng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, đặc 

biệt là hình thành, nhân rộng các tuyến phố, tuyến đường, khu dân cư kiểu mẫu về 

an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, gắn với đẩy mạnh công tác xã hội hóa xây 

dựng, chỉnh trang đô thị. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các phương án chuyển đổi 

mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý một số chợ trên địa bàn thành phố (Chợ 

trung tâm thành phố, chợ Minh Khai, chợ Ngọc Hà) trên cơ sở đảm bảo quyền lợi 

của các hộ, cá nhân kinh doanh, buôn bán; đồng thời, đảm bảo an toàn giao thông, 

mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.  

Thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 

cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chỉ 

thị số 30-CT/TU, ngày 02/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân thành phố ứng xử văn hóa, văn 

minh, lịch sự, có lý, có tình để xây dựng hình ảnh công dân thành phố Hà Giang 

“văn minh, lịch sự, thân thiện”; phát huy vai trò chủ thể của cư dân đô thị trong 

phát triển hạ tầng đô thị, tham gia quản lý, giám sát hoạt động quản lý đô thị của 

chính quyền các cấp. 

 3. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội  
 Tập trung phát triển kinh tế xã hội, thích ứng linh hoạt phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. Trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, phát triển 

kinh tế thành phố theo hướng: Tập trung phát triển nhanh, bền vững thương mại, 

dịch vụ, lấy du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển các ngành công 

nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông lâm sản gắn với xây dựng vùng 

nguyên liệu, hình thành chuỗi giá trị; Quy hoạch 04 vùng sản xuất tại xã Ngọc 

Đường, Phương Thiện, Phương Độ và phường Ngọc Hà để phát triển hàng hóa 

nông nghiệp đặc trưng theo chuỗi, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa gắn với 

hình thành và phát triển sản phẩm OCOP; xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao và đến năm 2025 có 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.  

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh công tác xã hội 

hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, duy trì và phát triển các trường 

chuẩn, chất lượng cao. Giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên 

địa bàn thành phố, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương như 

du lịch nông trại, trải nghiệm, mạo hiểm... Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ 

y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển; thực hiện tốt chính sách lao 

động, việc làm, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện 

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố. 

 4. Từng bước xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại 

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 23/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 31/3/2022 

của Ban Thường vụ Thành ủy, về phát triển đô thị, giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030. Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng xã hội đô thị tương thích với 

quy mô dân số, đáp ứng các tiêu chí về chuẩn đô thị loại II và đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt của nhân dân. Tập trung thu hút, ưu tiên đầu tư, xây dựng các công trình, dự án 

trọng điểm: Trung tâm hành chính - chính trị mới thành phố Hà Giang; khu liên hợp 
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thể thao và sân vận động tỉnh Hà Giang; trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở 

Trần Phú; Minh Khai; khu đô thị mới: Hà Phương, Phú Hưng, Ngọc Hà, Bắc Sông 

Miện; khu dân cư tổ 2, phường Quang Trung; khu đô thị dân cư mới Phương Thiện; 

điểm du lịch tâm linh Núi Cấm; điểm du lịch sinh thái Chum Vàng - Chum Bạc… 

Đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án. Ưu 

tiên cải tạo hành lang xanh ven sông Lô, sông Miện. Ưu tiên sử dụng quỹ đất ven 

sông chưa xây dựng và quỹ đất sau khi di dời các công trình hành chính để tổ chức 

không gian cây xanh vườn hoa, bãi đỗ xe, tập kết chung chuyển rác thải…; nghiên 

cứu, phát triển các tuyến phố đi bộ tại khu vực Quảng trường 26/3 và dọc theo hai 

bên bờ sông, gắn với khuyến khích các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, dịch vụ công 

cộng để phát triển du lịch và nâng cao bản sắc đặc trưng đô thị. Quy hoạch phát triển 

hệ thống công viên cây xanh gắn với tiêu chí phát triển xanh tạo ra nét đặc trưng của 

đô thị miền núi; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 

2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Giang, gắn với 

thực hiện Đề án thay thế, trồng mới cây xanh đường phố. 

Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

Trong đó: 

- Phát triển, hoàn thiện hệ thống giao thông theo Nghị quyết số 22-NQ/TU, 

ngày 22/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, về đột phá xây dựng 

kết cấu hạ tầng giao thông, giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030. Thực hiện, 

hoàn thành Dự án chương trình phát triển đô thị loại II (đô thị xanh) - Tiểu dự án tại 

Hà Giang - Hạng mục: Mở rộng Quốc lộ II; từng bước đầu tư xây dựng các tuyến 

đường vành đai đô thị; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường nội thành (tuyến đường Lý 

Tự Trọng; đường Minh Khai…); xây dựng các tuyến đường mới (tuyến đường 

Phom Phem, đoạn từ ngã giao đường Nguyễn Văn Linh đi sang khu đô thị mới Hà 

Phương; tuyến đường ven sông Lô qua tổ 2, 3 phường Quang Trung, tuyến đường 

Phùng Hưng kéo dài); thực hiện quy hoạch và tập trung huy động các nguồn lực đầu 

tư hệ thống hạ tầng giao thông (bãi đỗ xe tập trung, bãi đỗ xe thông minh…); xây 

dựng mạng lưới đường vành đai và liên kết với các khu trung tâm đô thị, trung tâm 

thành phố; Quy hoạch, xây dựng các trục đường kết nối giao thông với các xã vệ 

tinh thuộc huyện Vị Xuyên; nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn khu vực 

ngoại thành gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.  

- Triển khai thực hiện hiệu quả phương án tổng thể xây dựng hệ thống cống 

thoát nước chống ngập úng trên địa bàn thành phố; tập trung khắc phục tình trạng 

ngập úng cục bộ trên địa bàn các phường nội thành. Phối hợp tuyền truyền người 

dân đồng tình chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo công 

nghệ mới. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xử lý nước thải thành phố, 

sớm đưa vào khai thác có hiệu quả; quản lý chặt chẽ việc xử lý nước thải đối với 

các dự án thu hút đầu tư, khu đô thị mới và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô 

lớn. Đẩy nhanh quy hoạch, xây dựng cải tạo, mở rộng nghĩa trang Ngọc Đường; 

phối hợp xây dựng quy chế quản lý và vận hành nhà tang lễ thành phố. 

- Tích cực phối hợp triển khai đầu tư giai đoạn 2 nhà máy xử lý nước sông 

Miện, dự án cấp nước suối Sửu; thu hút đầu tư xây dựng, khai thác nguồn nước suối 

Tha, suối Châng, Nà Thác, Hạ Thành đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho các khu 

dân cư, khu đô thị mới và trung tâm thành phố. 
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5. Thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn  

 Chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện 

thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư phát triển đô thị, nhất là đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng. Quy hoạch tạo các khu vực quỹ đất sạch của thành phố để kêu gọi thu hút các 

nhà đầu tư, tổ chức quản lý tốt hoạt động đấu giá để tạo nguồn lực cho đầu tư phát 

triển. Kiến nghị, đề xuất với tỉnh về phân cấp đối tượng nộp thuế cho thành phố quản 

lý thu, để đảm bảo số thu ổn định và tăng thu cho đầu tư. Đẩy mạnh công tác xã hội 

hóa nhằm huy động tối đa nguồn lực trong doanh nghiệp, trong nhân dân. 

Hàng năm, tỉnh dành nguồn ngân sách hợp lý để thành phố triển khai thực 

hiện các tiêu chí đô thị loại II. 

 IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trật Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội, phòng, ban chuyên môn thành phố có trách nhiệm quán triệt Nghị quyết đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai 

thực hiện Nghị quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế 

hoạch thực hiện cho giai đoạn và cho từng năm; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.  

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành 

phố và các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, phố biến và 

tuyên truyền Nghị quyết. 

4. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng 

Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết.  

5. Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Thành 

ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; tham mưu cho Thành ủy tổ chức 

sơ kết, tổng kết Nghị quyết. 

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ. 
  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Đoàn công tác 575 phụ trách thành phố, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố,  

- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Thành ủy, 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Lưu Văn thư Thành ủy. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

 

 

Hầu Minh Lợi 
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