1. THÔNG TIN CHUNG.

3. CẬP NHẬT CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG
TÂM.

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của diễn đàn.
Diễn đàn Đô thị Việt Nam (tên viết tắt là VUF) được thành lập năm 2003 trên cơ sở sự
đồng thuận của cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài quan tâm về lĩnh vực quy
hoạch và phát triển đô thị Việt Nam thông qua một biên bản ghi nhớ (MOU), và được sự
chấp thuận của Chính phủ Việt Nam (Văn bản số 514/VPCP-QHQT ngày 29/01/2003 của
Văn phòng Chính phủ). Diễn đàn đô thị Việt Nam có Ban Điều phối, trong đó Bộ Xây dựng
là cơ quan thường trực của Ban điều phối diễn đàn. Các lĩnh vực hoạt động chính của
Diễn đàn Đô thị Việt Nam là thúc đẩy đối thoại để chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết giữa các
cơ quan nhà nước, các chuyên gia nghiên cứu, các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính
phủ,các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và các nhà tài trợ với mục đích góp
phần tích cực xây dựng và thực hiện các chính sách về quản lý và phát triển đô thị, cải
thiện có hiệu quả các hoạt động về quản lý phát triển đô thị. Các lĩnh vực trọng tâm hoạt
động của VUF là quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, thúc đẩy đầu tư đô thị, kinh tế, tài
chính đô thị, định cư đô thị, môi trường đô thị, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi
khí hậu.v.v...
Bên cạnh nhiều cuộc thảo luận, các hoạt động và hợp tác trên các lĩnh vực quan
trọng như quản lý sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, phát triển và quản lý đô thị,
biến đổi khí hậu v.v… Diễn đàn đã phối hợp với các tổ chức quốc tế và trong nước tổ
chức các Diễn đàn thảo luận về các vấn đề như: Di cư, đô thị hóa và chuyển hóa tại
các vùng nông thôn của Việt Nam, Chính sách đô thị hóa, Hỗ trợ kỹ thuật cho quy
hoạch vùng tại Việt Nam, Nhà ở dành cho những hộ thu nhập thấp tại TP. Hồ Chí
Minh, Chiến lược phát triển đô thị, Tài chính đô thị cấp tiểu vùng và Trái phiếu hạ tầng
TP. Hồ Chí Minh, Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội…; và tổ chức đào tạo năng lực về
các vấn đề Quản lý đất đai và vấn đề nghèo đói đô thị; đào tạo trực tiếp và từ xa về
các vấn đề bức xúc của công tác quản lý và phát triển đô thị.v.v…
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Diễn đàn Đô thị Việt Nam, Bộ Xây
dựng đã có Quyết định số 482/QĐ-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2011 về việc kiện toàn
Ban Điều phối diễn đàn đô thị Việt Nam. Cơ cấu Ban Điều phối diễn đàn gồm có:
Trưởng ban – ông Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 02 Phó Trưởng ban; 01
Tổng thư ký và 14 Ủy viên đang công tác tại các cơ quan Bộ, ngành khác nhau, UBND
thành phố Hà Nội, UBND thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện các tổ chức quốc tế đã
tham gia ký Biên bản ghi nhớ về Diễn đàn đô thị Việt Nam.
Sự hỗ trợ giúp đỡ của Liên minh các thành phố cho việc tăng cường hoạt động của
VUF đã được ký kết và có hiệu lực từ 2012-2013. Diễn đàn đô thị Việt Nam có Văn phòng
ban thư ký điều hành và có các tư vấn hỗ trợ thực hiện các công việc thường xuyên và
chiến lược dài hạn.

1.2. Những nhiệm vụ chính của Ban Điều phối Diễn đàn đô thị.
- Tổ chức các hoạt động hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan
nhằm chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và phát triển đô
thị;
- Xúc tiến việc hỗ trợ, tài trợ của các nhà tài trợ cho Chính phủ và các Bộ, Ngành, chính
quyền các đô thị, đặc biệt đối với các thành phố với quy mô lớn và vừa;
- Xúc tiến trao đổi, thiết lập liên kết mạng lưới các thành phố và các bên liên quan;
- Tham vấn các đối tác về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô
thị, ưu tiên trong chương trình phát triển đô thị của Chính phủ và các nhà tài trợ ODA
cũng như các vấn đề cụ thể khác;
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của VUF;
- Tổng hợp các kiến nghị của VUF báo cáo Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ
xem xét và có quyết sách cho hệ thống đô thị Việt Nam phát triển bền vững.

3.1. Hoạt động trong thời gian gần đây.
- Hợp tác với Liên minh các thành phố (CA) và Tổ chức định cư
con người Liên hợp quốc (UNHABITAT) để tăng cường hoạt
động của VUF. Ban Thư ký diễn đàn được chỉ định thường trực
tại Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, đang tích cực các hoạt
động để tăng cường tổ chức và hoạt động của VUF.
- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban điều phối VUF, kế hoạch
hoạt động ngắn hạn và dài hạn cho VUF.
- Thiết lập đề cương để xây dựng trang thông tin điện tử (website)
của VUF.
- Tăng cường và mở rộng các thành viên của VUF. Trước tháng
11/2011, VUF có 23 tổ chức thành viên. Hiện nay đã mở rộng số
lượng là 48 thành viên trong nước và ngoài nước.
- Nhân ngày đô thị Việt Nam, ngày 8/11/2011, VUF đã hỗ trợ tổ
chức hội nghị “Đô thị Việt Nam phát triển bền vững” với sự tham
gia của hàng trăm tổ chức trong nước và quốc tế.
- Tháng 12/2001, VUF đã tổ chức họp các thành viên nhằm đề
xuất ý tưởng đối với các vấn đề cấp bách ứng phó với Biến đổi
khí hậu tại các khu vực đô thị (giảm thiểu và thích ứng với biến
đổi khí hậu).
- Hiện nay VUF đang tích cực chuẩn bị hội thảo tham vấn quốc tế
cho dự thảo Luật Đô thị Việt Nam, dự kiến tổ chức vào ngày
22/3/2012.
- Chuẩn bị một số hoạt động để xúc tiến đầu tư, thực hiện chương
trình nâng cấp đô thị quốc gia (NUUP).
- Chuẩn bị hội nghị diễn đàn về “Đô thị Việt Nam ứng phó Biến đổi
khí hậu”, dự kiến tổ chức tháng 4 hoặc 5/2012.
3.2. Các hoạt động trọng tâm năm 2012 và những năm tiếp
theo.
VUF sẽ phấn đấu để tổ chức các mạng lưới chuyên đề và các diễn đàn
theo các chủ để chính sau đây:
- Các vấn đề liên quan đến chương trình phát triển đô thị quốc gia
tại Việt Nam.;
- Luật đô thị và các thể chế quản lý kiểm soát phát triển đô thị;
- Lồng ghép quy hoạch và quản lý Phát triển đô thị và vấn đề ứng
phó với biến đổi khí hậu (giảm thiểu / thích ứng);
- Thực hiện chương trình nâng cấp đô thị quốc gia (tập trung vào
khu vực có thu nhập thấp);
- Hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị (chương trình nghị sự quốc gia
về hệ thống xử lý vệ sinh môi trường);
- Tài chính đô thị và xúc tiến đầu tư (bao gồm PPP);
- Nghiên cứu, khảo sát đô thị hóa tại Việt Nam (các chỉ tiêu đô thị,
cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia);
- Mô hình phát triển đô thị xanh, thành phố sinh thái, thành phố
thông minh;
- Phát triển thị trường bất động sản và chính sách nhà ở đô thị;
- Các phương pháp và ý tưởng tiếp cận quy hoạch đô thị;
- Quy hoạch và phát triển vùng đô thị.
4. HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN.

2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG.
- Đổi mới các phương pháp hoạt động của VUF (tổ chức các sự kiện, thông tin và chiến
dịch truyền thông.v.v…);
- Xây dựng kế hoạch hành động, phát triển chiến lược dài hạn và kế hoạch hành động
hàng năm cho VUF;
- Mở rộng thành viên, tiếp cận cộng đồng của VUF (đơn giản hóa thủ tục, thực hiện các
hoạt động xúc tiến, tiếp cận các nhà tài trợ, các tổ chức chuyên môn, tổ chức đào tạo và
nghiên cứu, chính quyền địa phương, các tập đoàn tư nhân và tổ chức phi Chính phủ);
và xác định các đối tác, các mối quan hệ tiềm năng phục vụ mở rộng hợp tác với các
Diễn đàn đô thị trong khu vực và toàn cầu.
- Mở rộng nền tảng thông tin trực tuyến (trang web, cơ sở quản lý dữ liệu, các bản tin),
phát hành các ấn phẩm, bản tin và báo cáo hằng năm; duy trì và cập nhật trang web
cũng như cơ sở dữ liệu thông tin, thiết lập các mạng lưới và các mối liên kết chuyên
ngành quốc gia và quốc tế;
- Tổ chức và tiến hành các diễn đàn, hội thảo, hội nghị: tập trung vào các chủ đề chiến
lược hướng tới các lĩnh vực cần đề cập cũng như các kinh nghiệm thực tế trong việc
quản lý và phát triển đô thị.

Hợp tác quốc tế: hiện có 21 thành viên diễn đàn là các tổ
chức quốc tế, các cơ quan tài trợ đa phương và song phương,
các đại sứ quán, các viện nghiên cứu, các công ty tư vấn và tổ
chức phi chính phủ. Và tiếp tục thúc đẩy việc tham gia diễn đàn
của các thành viên mới.
Hợp tác trong nước: hiện có 27 thành viên diễn đàn là các tổ
chức trong nước, cơ quan trung ương và các bộ như Bộ Nội vụ,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi
trường, các hiệp hội chuyên nghiệp như: Hội Quy hoạch Phát
triển đô thị Việt Nam (VUPDA); Hiệp hội các đô thị Việt Nam
(ACVN) và các Tập đoàn, công ty, tổ chức phi chính phủ (NGO),
tư vấn tham gia các hoạt động đầu tư, xây dựng phát triển đô thị
Việt Nam.v.v… Với 14 đô thị hiện tại là thành viên của VUF, các
cơ quan địa phương sẽ được khuyến khích đăng nhập vào VUF
va tham gia vào tham vấn, đối thoại liên quan đến đầu tư và quản
lý phát triển đô thị tại Việt Nam.
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