
Thẩm định “Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh 

đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060” 

 

Ngày 9/7/2021, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Thẩm định “Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch 

tổng thể thoát nước TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060”, theo hình thức trực tuyến 

giữa các điểm cầu tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Cục trưởng Cục Hạ 

tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), PGS.TS. Mai Thị Liên Hương chủ trì Hội nghị. 

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các thành viên của Hội đồng thẩm định là đại diện của Văn phòng 

Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành Xây dựng; tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh 

có Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, đơn vị 

tư vấn. 

Báo cáo Hội đồng thẩm định về thuyết minh dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch và dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, đại diện đơn vị tư vấn - Liên danh Sweco Danmark A/S (Đan Mạch) 

và Nihon Suido Consultants Co.,Ltd nêu những điểm chính trong việc đề xuất Nhiệm vụ quy hoạch; bao gồm 

căn cứ pháp lý; sự cần thiết, phạm vi nghiên cứu; quan điểm và mục tiêu; tổng quan về điều kiện tự nhiên và 

hiện trạng phát triển của TP. Hồ Chí Minh; các nhiệm vụ cần nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch… đáp 

ứng các yêu cầu phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã phát biểu nhiều ý kiến góp ý cụ thể về tên nhiệm vụ, 

thời hạn quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch, và một số nội dung khác để đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo thuyết 

minh nhiệm vụ, dự thảo tờ trình và quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Mai Thị Liên Hương đề nghị UBND thành phố Hồ Chí 

Minh chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của Hội đồng, sớm hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ để trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

 


