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Lạng Sơn, ngày 13 tháng 5 năm 2022

HƯỚNG DẪN
 tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ 
Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền  Nghị quyết số 06-
NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và 
phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

hoạt  động tuyên truyền  Nghị  quyết  số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ 
Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 
06-NQ/TW).

2. Thông qua tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW, nâng cao nhận thức, 
ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và 
các  tầng  lớp  Nhân  dân về  công  tác  quy  hoạch,  xây  dựng,  quản  lý  và  phát
triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; góp 
phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Lạng Sơn lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng.

3.  Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng 
tâm, trọng điểm; nội dung thông tin phải cập nhật, lồng ghép với tuyên truyền 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát 
triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị... Phát huy vai trò chủ động, tích cực trong phối hợp công tác 
giữa các cơ quan khi triển khai  Nghị quyết  số 06-NQ/TW, theo tinh thần Quy 
chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong 
việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết 
các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm được ban hành kèm theo Quyết định số 
238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hình thức tuyên 
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truyền cần đa dạng, phù hợp với các cấp, các ngành, các đối tượng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng 

viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp của Đảng về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững 
đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; vai trò của công tác quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trong phát triển kinh tế – 
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị của tỉnh, của đất nước; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể 
các cấp trong triển khai  thực hiện Nghị quyết  số 06-NQ/TW,  gắn với tuyên 
truyền các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; các 
chính sách đặc thù về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền 
vững đô thị...

2. Tuyên truyền công tác quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với việc quy hoạch, xây dựng, quản lý 
và phát triển bền vững đô thị; vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác  quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trong phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, của đất nước.

3. Tuyên truyền công tác hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho 
quá trình đô thị hoá; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị 
bền vững; việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đồng bộ các luật đất đai, quy hoạch 
đô thị, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở; việc xây dựng và ban hành 
luật về quản lý và phát triển đô thị bền vững; việc phát triển đô thị thông minh, 
quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm đô thị.

4.  Tuyên truyền việc xây dựng, chuẩn hoá các tiêu chuẩn, hệ thống chỉ 
tiêu, chỉ số về đô thị hoá và phát triển đô thị bền vững trên phạm vi cả nước và 
cho từng vùng, địa phương phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam; 
việc nâng cao tiêu chuẩn phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, sự cố môi trường, 
dịch bệnh, bảo vệ môi trường trong các công trình xây dựng đô thị; việc hoàn 
thiện các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị phù hợp với đặc 
điểm vùng miền; việc sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại đô thị bảo đảm 
tính tương thích, đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính và quy 
hoạch tổng thể hệ thống đô thị.

5. Tuyên truyền việc bố trí các nguồn vốn để bảo đảm thực hiện các mục 
tiêu của chính sách an sinh nhà ở; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, 
thủ tục hành chính về nhà ở xã hội; việc tạo lập hành lang pháp lý và cơ chế 
khuyến khích hình thành và phát triển các quỹ cho phát triển nhà ở và bất động 
sản; chính sách ưu đãi, khuyến khích để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây 
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dựng nhà ở, nhà cho thuê đối với người thu nhập thấp, thu nhập trung bình, cải 
tạo, chỉnh trang đô thị, xoá bỏ nhà tạm, nhà lụp xụp tại các đô thị; việc cải tạo, 
xây dựng lại các chung cư cũ, công trình hết niên hạn sử dụng, các khu dân cư 
nghèo trong đô thị.

6. Tuyên truyền việc nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu 
cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; việc đổi mới phương pháp, 
quy trình quy hoạch theo hướng tiếp cận đa ngành, bao trùm, tầm nhìn dài hạn, 
toàn diện, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát 
triển bền vững; bảo đảm tính tầng bậc, liên tục, thống nhất, đầy đủ, tích hợp của 
hệ thống quy hoạch, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch nông thôn; phân định rõ các 
vùng trong nội dung quy hoạch đô thị và áp dụng các công cụ kiểm soát phát 
triển theo quy hoạch và kế hoạch; việc xây dựng hệ thống dữ liệu toàn quốc về 
quy hoạch phát triển đô thị; ứng dụng rộng rãi hệ thống thông tin địa lý (GIS) và 
công nghệ số, nền tảng số trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

7. Tuyên truyền việc tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc 
gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; việc xây dựng chiến lược phát triển đô 
thị quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; việc xây dựng các vùng đô 
thị, hành lang đô thị, dải đô thị ven biển trên cơ sở xác định rõ vai trò, chức năng 
của từng đô thị, nhất là các đô thị động lực của từng vùng và cả nước, đô thị kết 
nối khu vực và quốc tế; việc tăng mật độ đô thị tại các vùng trung du và miền 
núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long; việc phát triển chuỗi các 
đô thị biển, đô thị hải đảo gắn với thực hiện Chiến lược kinh tế biển và bảo đảm 
quốc phòng, an ninh; việc đầu tư nâng cao khả năng chống chịu thiên tai, thích 
ứng với biến đổi khí hậu của các đô thị ven biển, đồng bằng sông Cửu Long và 
các vùng sinh thái dễ bị tổn thương.

8. Tuyên truyền việc phát triển Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 
và các thành phố trực thuộc trung ương, các đô thị trung tâm vùng trở thành các 
đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan toả, liên kết vùng đô thị; 
việc điều tiết, kiểm soát chặt chẽ sự gia tăng dân số đô thị, nhất là tại các đô thị 
đặc biệt; việc thực hiện đồng bộ các chính sách giải nén, giảm tải cho các đô thị 
lớn, đưa người dân ra các đô thị xung quanh, thúc đẩy phát triển các đô thị vệ 
tinh, mô hình thành phố trực thuộc thành phố; việc phát triển nhà ở cao tầng tại 
các đô thị lớn, nhất là khu vực trung tâm; việc phát triển các đô thị có giá trị về 
di sản, du lịch, đô thị gắn với những địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du 
lịch.

9. Tuyên truyền việc triển khai các đề án, chương trình quốc gia về phát 
triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch 
bệnh; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và nâng cấp đô thị; xây dựng và phát triển các 
đô thị thông minh; xây dựng nông thôn mới phù hợp với định hướng đô thị hoá; 
việc phát triển các mô hình đô thị mới, các khu đô thị có vị trí, chức năng đặc 
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thù nổi trội về phát triển các trường đại học, trung tâm sáng tạo, kinh tế cửa 
khẩu, công nghiệp, đảo, cảng, sân bay... 

10. Tuyên truyền việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình 
đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đến năm 2030; việc tập trung nguồn lực đầu tư 
xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và kỹ thuật diện rộng, hạ 
tầng số; việc khuyến khích sử dụng vật liệu xanh, xây dựng và phát triển hạ tầng 
xanh, công trình xanh, tiêu thụ năng lượng xanh tại đô thị; việc đầu tư tăng 
cường năng lực hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại đồng 
bằng sông Cửu Long; việc ưu tiên quy hoạch hệ thống đường bộ, đường sắt hiện 
đại, phát triển hệ thống giao thông thuỷ, bảo đảm thông suốt và liên kết vùng, 
tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 

11. Tuyên truyền công tác xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền 
đô thị; việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống 
đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; việc 
sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị bảo đảm tính tổng thể, 
đồng bộ, phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển. Việc xây dựng văn hoá 
và lối sống đô thị văn minh; hoàn thiện quy hoạch không gian văn hoá đô thị 
đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của người dân; việc rà soát tổng thể, sắp 
xếp lại các thiết chế văn hoá, thể thao tại các đô thị theo hướng thiết thực, hiệu 
quả, đa năng, phục vụ rộng rãi các đối tượng, phù hợp với Chiến lược phát triển 
văn hoá, thể thao. 

12. Tuyên truyền việc ưu tiên nguồn lực phát triển các dịch vụ xã hội tại 
đô thị, nhất là dịch vụ giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ; việc hoàn thiện mô 
hình cơ quan kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh tại trung ương và các địa 
phương bảo đảm đồng bộ với quá trình phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ dân cư đô thị. Việc nâng cấp hạ tầng và hoàn 
thiện hệ thống quản lý tình huống khẩn cấp, tăng cường năng lực phòng, chống 
và giảm thiểu thiên tai, dịch bệnh tại các đô thị.

13. Tuyên truyền việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, cải thiện chất 
lượng không khí tại các đô thị, giảm thiểu nhanh ô nhiễm bụi, tiếng ồn; xây 
dựng đồng bộ hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng môi trường tại các đô thị; 
xử lý nước thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị; cải thiện tình trạng ô nhiễm môi 
trường và vệ sinh môi trường ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu 
nhà ở của người thu nhập thấp trong các đô thị. 

14. Tuyên truyền việc phát triển kinh tế dịch vụ, các ngành công nghiệp 
chế tạo tiên tiến và có tính chiến lược, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, 
kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, kinh tế du lịch, thể thao... tại các đô thị, đặc biệt 
và các đô thị lớn; việc phát triển kinh tế gắn với chuỗi giá trị  kinh tế nông 
nghiệp nông thôn và phát triển dịch vụ xã hội tại các đô thị nhỏ; việc phát triển 
các thị tứ, thị trấn nông - công nghiệp trên cơ sở các khu dân cư nông thôn hiện 
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có trở thành các trung tâm dịch vụ, sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, 
nguyên liệu, chuyển giao công nghệ... 

15. Tuyên truyền việc tăng cường hợp tác quốc tế toàn diện trên các lĩnh 
vực quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị; việc tham gia hệ thống mạng lưới 
các đô thị xanh, thích ứng, bản sắc, bền vững và thông minh ở khu vực và quốc 
tế; việc triển khai các chương trình, đề án tái thiết đô thị hiệu quả để nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế khu vực đô thị; khai thác hiệu quả và 
bền vững các công trình văn hoá, lịch sử, các không gian công cộng như vỉa hè 
trong phát triển kinh tế khu vực đô thị...

16.  Tuyên truyền  nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt 
việc tốt; đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái xuyên tạc chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 do các thế lực thù địch, phản động phát tán trên mạng xã hội.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Tùy thuộc vào diễn biến dịch Covid-19 và điều kiện, tình hình thực tế của 

các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức tuyên truyền bằng các hình 
thức phù hợp như: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, 
trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; loa truyền thanh cơ sở; các 
website, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các huyện, 
thành phố; trên internet,  mạng xã hội  (Facebook,  Zalo,  Youtube,  VCNET...), 
tuyên truyền cổ động trực quan (băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử...);  các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thông qua hội nghị báo cáo viên, sinh 
hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 
nghiệp...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy chỉ 
đạo xây dựng kế hoạch  tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW, 
nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân 
dân. Thường xuyên theo dõi, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin chính xác, có sức hấp dẫn.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong triển khai 
Nghị quyết số 06-NQ/TW; kịp thời định hướng, chấn chỉnh những tư tưởng, dư 
luận xã hội trái chiều; qua đó tham mưu giúp cấp ủy xử lý và giải quyết kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc nảy sinh,  góp phần hạn chế những khiếu kiện, 
khiếu nại.
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2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Phối 
hợp chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết 
số 06-NQ/TW trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình 
thức phù hợp; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự 
đồng thuận, thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ của Nghị quyết số 06-NQ/TW.

3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí 
tăng cường tin, bài, tuyên truyền đúng định hướng các nội dung Nghị quyết số 
06-NQ/TW. Chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong 
việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về Nghị quyết số 
06-NQ/TW.

4. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các cơ quan 
liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là 
tuyên truyền trên băng-zôn, pa-nô, áp-phích, bảng điện tử,...

5. Các cơ quan báo chí: Tăng cường thời lượng tin, bài, thông tin tuyên 
truyền kịp thời, đúng định hướng việc triển khai thực hiện các nội dung của 
Nghị quyết số 06-NQ/TW ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Chủ động trong 
công tác thông tin, tuyên truyền góp phần định hướng tư tưởng, ổn định dư luận 
xã hội.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c), 
-  HĐND,  UBND,  TAND,  VKSND  tỉnh (Biết  và 
phối hợp chỉ đạo), 
- MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Ban TG, TH các HU, ThU, ĐU trực thuộc,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng Tuyên truyền,
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Phùng Quang Hội
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