
PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN THỂ THẢO

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng,

Thưa các quý vị đại biểu,

Thành phổ Hà Nội rất vinh dự được phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam 
học lần thứ tư, với chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”.

Trước tiên, thay mặt Lãnh đạo Thành phố Hà Nội, tôi xin gửi đến Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ, ngành, Trung ương, các vị 
khách quốc tế, các quý vị đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất;

Chúc Hội thảo thu được nhiều kết quả!

Kính thưa các quý vị;

Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ đô văn 
hiến có bề dầy 1000 năm tuổi, được vinh danh là Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì 
Hòa bình. Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, trong những năm vừa qua, 
Hà Nội đã có bước phát triển nhanh chóng, toàn diện trên các lĩnh vực:

- Kinh tế liên tục tăng trưởng cao (giai đoạn 2001-2010 tăng bình quân 10,9%, 
năm 2011 tăng 10,14%, năm 2012 ước tăng 8,1%); cơ cấu kinh tế dịch vụ - công 
nghiệp - nông nghiệp chuyển dịch tích cực ngày càng rõ nét; quy mô kinh tể được 
mở rộng (tổng sản phẩm của Thành phổ chiếm trên 12% GDP của cả nước); kết 
cấu hạ tầng kinh tể - xã hội và đô thị phát triển theo hướng hiện đại. Bộ mặt thành 
phố, kể cả khu vực đô thị và vùng nông thôn có nhiều đổi mới. Đặc biệt, việc mở 
rộng địa giới hành chính, đã đưa Thủ đô Hà Nội bước vào thời kỳ phát triển mới, 
với một tầm vóc lớn hơn (diện tích 3.344km2, dân số trên 6,5 triệu người).

- Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là về 
xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; giữ gìn và phát huy những giá trị văn 
hoá tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội; mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao chất 
lượng giáo dục, đào tạo, y tế; gắn kết khoa học - công nghệ với sản xuất, kinh 
doanh; giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ hộ nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
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- Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự được tăng cường. 
Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng (đến nay Hà Nội đã ký kết hợp tác với gần 
60 thủ đô, thành phố các nước trên thế giới), từng bước nâng cao hơn vai trò, vị thè 
của Thủ đô.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn còn những hạn chế, tồn tại, yếu 
kém: Kinh tế phát triển chưa toàn diện; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh nhìn chung còn thấp. Các nguồn lực về vốn, nhân lực và công nghệ trên địa 
bàn chưa được khai thác tốt. Kinh tế tri thức, hàm lượng chất xám làm nên giá trị 
gia tăng cao của các ngành kinh tế chủ lực chưa thể hiện rõ nét. Sức lan toả của một 
"trung tâm kinh tế lớn", một "động lực kinh tế" trong vùng đồng bằng sông Hồng và 
cả nước còn hạn chế. Nhiều vấn đề tồn tại trong quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự 
xây dựng, xử lý úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tăng dân số cơ 
học... chậm được khắc phục. Vai trò của một trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, 
giáo dục, y tể và giao dịch quốc tể của vùng và cả nước chưa được phát huy đầy đủ. 
Khoảng cách giàu - nghèo giữa thành thị và nông thôn còn lớn. An ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định; tệ nạn 
xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Đây vừa là những tồn tại, khó khăn, thách thức và là 
rào cản trong sự phát triển của Hà Nội.

Kính thưa các quỷ vị đại biểu,

Tiến trinh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và những xu thế tích cực trên thế 
giới tạo điều kiện để Hà Nội tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực - nguồn 
vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường để phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, Hà Nội cũng đang đứng trước những 
thách thức không nhỏ: thách thức nảy sinh từ trình độ phát triển còn thấp, năng lực 
cạnh tranh yếu, kinh tế phát triển chưa có sự đột phá, quy mô nhỏ bé; thách thức về 
quản lý một đô thị với diện tích lớn, dân số nôna, nghiệp, nông thôn còn nhiều, có sự 
chênh lệch khá lớn giữa khu vực nội thành và ngoại thành; mở cửa và hội nhập 
quốc tế sẽ đặt Hà Nội trước sức ép cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế và 
ngav trên địa bàn Hà Nội; hội nhập quốc tế sâu rộng cũng đưa cả nước nói chung, 
Hà Nội nói riêng phải đối mặt trực tiếp với nguy cơ suy thoái, khủng hoảng kinh tế 
khu vực và toàn cầu.

Trước bối cảnh như vậy, ngay sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố 
Hà Nội đã bất tay vào xây dựng chiến lược, quy hoạch nhằm đáp ứng cho yêu cầu 
phát triển bền vững trước mắt và lâu dài. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050; Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020,
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định hướng đến năm 2030; và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu đặt ra là huy động tối đa sức mạnh tổng hợp cả về vật chất và tinh 
thần của Thủ đô và cả nước, xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với 
vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa 
học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng 
bằng sông Hồng và cả nước; có kinh tể - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị - xã hội ổn 
định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, hệ thống chính trị 
ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu để Hà Nội thực sự là địa phương đi 
đầu, về đích sớm từ 1 - 2 năm trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp 
phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại vào năm 2020; đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đe đạt được mục tiêu đó, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Hà Nội là:

- Tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển 
kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của kinh tế Thủ đô. 
Coi trọng sử dụng công nghệ hiện đại, tăng nhanh tỉ lệ nội địa hoá, có nhiều sản 
phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Tập trung 
phát triển đồng bộ, vững chắc các yếu tố thị trường và các loại thị trường, nhất là 
những loại thị trường mới được hình thành, như bất động sản, chứng khoán, lao 
động, khoa học - công nghệ...

Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tể theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông 
nghiệp. Khuyến khích, phát triển các loại hình dịch vụ có trình độ và chất lượng 
cao; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xuất - nhập khẩu, du lịch. Phát 
triển mạnh các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công 
nghệ cao; nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp mũi 
nhọn. Phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả theo hướng đẩy mạnh sản xuất 
hàng hoá, sinh thái, sạch, công nghệ cao; đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn 
mới. Phấn đấu mức tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011 - 2020 đạt khoảng
11,5 - 12%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 7.100 - 7.500 
USD/năm; xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn, trung tâm tài chính - ngân hàng hàng 
đầu của vùng và cả nước.

- Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy 
hoạch bảo đảm đồng bộ, hiện đại, ổn định và lâu dài. Huy động tối đa mọi nguồn
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lực tạo bước đột phá về tăng cường đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là giao 
thông và hạ tầng kỹ thuật khung làm cơ sở để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Thủ đô 
văn minh, hiện đại.

- Đẩy mạnh xã hội hoá để phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục - đào tạo, y 
tế, khoa học - công nghệ thực sự trở thành những trung tâm lớn, đáp ứng yêu câu 
phát triển Thủ đô và cho sự phát triển chung của vùng và cả nước. Tiếp tục xây 
dựng văn hoá Thủ đô xứng tầm với truyền thống ngàn năm văn hiến; tạo bước 
chuyển biến mới trong xây dựng văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Phát 
triển mạnh khoa học - công nghệ gắn với phát triển kinh tế tri thức. Chủ động phối 
hợp với các học viện, trường đại học, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn; coi trọng 
hợp tác quốc tế để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa 
học - công nghệ, phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô. Thực 
hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho nhân dân Thủ đô, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa thành thị và 
nông thôn.

- Giữ vững ồn định chính trị - xã hội. Tăng cường công tác phòng ngừa, khấc 
phục ô nhiễm, khôi phục và bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động phòng tránh 
thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đối khí hậu.

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tăng cường các hoạt động đối ngoại, 
nhất là với thủ đô một số nước. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết với 
một số địa phương trong vùng và cả nước.

- Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thực sự trong 
sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố có trình độ, năng lực, ý 
thức trách nhiệm cao, tâm huyêt với công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong phiên họp ngày 21/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luiật 
Thủ đô, trong đó quy định rõ một số chính sách xây dựng, phát triển và quản lý thủ 
đô như: Quy hoạch xây dims, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan; bảo tồn 'và 
phát triển văn hóa; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; quản ỉý 
và bảo vệ môi trường, đất đai, nhà ở, giao thông vận tải; phát triển hạ tầng kỹ thuật; 
quản lý dân cư; đảm bảo an ninh, trật tự; chính sách, cơ chế về tài chính... Đây là 
cơ sở pháp lý quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triến của Thủ đô Hà Nội.

Kỉnh thưa các quý vị,

Thủ đô Hà Nội đang trong tiến trình hội nhập và phát triển, trong tiến trình đó 
Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đờ của Trumg 
ương; chúng tôi luôn coi trọng sự hợp tác với các địa phương, các cơ quan, tổ chức
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trong nước và nước ngoài. Đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng để Hà Nội phát 
triển nhanh và bền vững.

Với tinh thần như vậy, một lần nữa thay mặt Lãnh đạo thành phố xin được 
cảm ơn và chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý, các 
quý vị đại biểu;

Chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc;

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp;

Xin trân trọng cảm ơn!
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