
NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU ÐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IV 

  

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, liên tục (từ 22 đến 30-10-1986), với tinh th2ân đổi 

mới và ý thích trách nhiệm cao trước Trung ương Ðảng và nhân dân thành phố, Ðại hội 

đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 4 đã nhất trí thông qua các quyết định quan trọng 

sau đây: 

I- Nhất trí thông qua bản tổng hợp ý kiến của đại biểu Ðại hội lần thứ 4 của Ðảng bộ 

thành phố tiếp thu kết luận của Bộ Chính trị về một số vấn đề thuộc quan điểm 

kinh tế, đồng thời góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành 

Trung ương và dự thảo báo cáo về đề nghị bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ 

thể trong Ðiều lệ Ðảng tại Ðại hội lần thứ 6 của Ðảng. Ðại hội hoàn toàn nhất trí 

với các quan điểm kinh tế của Bộ Chính trị và kiến nghị với Trung ương dựa vào 

các kết luận này để chỉnh lý lại bản dự thảo Báo cáo Chính trị. 

II- Nhất trí thông qua báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Ðảng bộ thành phố do đồng 

chí Mai Chí Thọ, Quyền Bí thư Thành ủy, trình bày với những sửa đổi, bổ sung 

được ghi trong bảng tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu mà Ðoàn Chủ tịch đã 

trình bày trước Ðại hội. 

Ðại hội giao cho Ban Chấp hành mới căn cứ vào kết luận của Bộ Chính trị, ý kiến chỉ 

đạo của Ban Bí thư, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Linh, ủy viên Bộ Chính 

trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng và ý kiến của Ðại biểu để tu chỉnh báo 

cáo tình hình và nhiệm vụ của Ðảng bộ thành phố. Về phương hướng, mục tiêu và 

nhiệm vụ 5 năm tới phải làm rõ các vấn đề chủ yếu sau đây: 

1) Mục tiêu chủ yếu trong 5 năm tới phải đạt cho kỳ được việc ổn định tình hình kinh 

tế - xã hội: quan trọng nhất là ổn định và phát triển sản xuất; ổn định thị trường giá 

cả để làm cơ sở cho việc ổn định và cải thiện một bước đời sống nhân dân lao động, 

giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng năng suất và thực hành tiết 

kiệm nhằm tích lũy để công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

2) Mục tiêu chủ yếu nói trên phải được thể hiện đầy đủ, nhất quán trong 14 nhiệm vụ 

cụ thể đã được xác định rõ hơn về tính định lượng, tính thời gian, Các chỉ tiêu về 

kinh tế, nhất là về công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, kinh tế đối ngoại, 

phân phối lưu thông... đã nêu trong báo cáo phải được tính toán lại một cách khoa 

học, vừa mang tinh thần cách mạng tiến công, vừa bảo đảm tính hiện thực, phải 

được thể hiện trong kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) của thành phố và được điều chỉnh 

hàng năm theo hướng tích cực nhất. 

3) Các nhiệm vụ về kinh tế xã hội phải quán triệt sâu sắc các quan điểm về kinh tế của 

Bộ Chính trị để điều chỉnh cơ cấu công - nông nghiệp, cơ cấu vốn đầu tư trên địa 

bàn thành phố nhằm phục vụ đắc lực cho mặt trận lương thực, thực phẩm của cả khu 

vực và ngoại thành, cho chương trình đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất 



khẩu của cả khu vực và cả nước. Phải đổi mới cơ chế quản lý, bắt đầu từ đổi mới tư 

duy, nhất là tư duy kinh tế; đổi mới chính sách kinh tế đi đôi với đổi mới tổ chức và 

cán bộ. Phải ý thức đầy đủ việc đổi mới quản lý kinh tế là: “yêu cần bức thiết, là vấn 

đề có tầm quan trọng sống còn” của nền kinh tế nước ta như đồng chí Trường Chinh 

đã nói. 

4) Vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa, nhất là cải tạo công thương nghiệp tư doanh đối với 

thành phố ta rất bức bách. Phải quán triệt sâu sắc quan điểm cải tạo xã hội chủ nghĩa 

đã được Bộ Chính trị kết luận. Phải coi “đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm 

vụ liên tục suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những hình thức và bước đi 

thích hợp, làm cho quan hệ sản xuất luôn luôn phù hợp với tính chất và trình độ của 

lực lượng sản xuất ở mỗi quá trình phát triển”. 

Phải lập lại trật tự trong sản xuất và kinh doanh, xóa thương nghiệp tư bản tư nhân. Xó 

bỏ thị trường chợ đen, nghiêm trị bọn đầu cơ, buôn lậu và ăn cắp tài sản của Nhà nước. 

Phát triển mạnh lực lượng thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã để 

làm chỗ dựa vững chắc cho cải tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. 

5) Về đời sống, theo hướng chỉ đạo của Ban Bí thư và những tính toán ban đầu nêu ra 

trong báo cáo tình hình và nhiệm vụ, cần phải xác định rõ hơn về phương hướng 

phân bổ lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập thực tế của cán bộ, công 

nhân viên chức, lực lượng vũ trang, những người trong diện chính sách và nhân dân 

lao động nghèo về ăn, ở, mặc, đi lại, học hành, chữa bệnh, văn hóa văn nghệ... 

Ðây là đòi hỏi rất bức bách, là điều quan tâm lớn nhất của cán bộ, công nhân viên và 

nhân dân lao động thành phố. Cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện cho được các nghị quyết 

về những nhiệm vụ cách bách của Thành ủy khóa 3. Ðại hội giao lại cho Ban Chấp 

hành Ðảng bộ khóa 4 có kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề này trong thời gian sau 

Ðại hội. 

6) Về các vấn đề khác như an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội, công tác vận động 

quần chúng phải được Ban Chấp hành mới cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, mục tiêu 

và biện pháp phấn đấu trong từng thời gian của toàn Ðảng bộ thành phố. Phải xem 

trọng các vấn đề quản lý xã hội. Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương 

của Ðảng và Nhà nước phải theo phương châm “lấy dân làm gốc”; lấy việc chăm lo, 

phục vụ cho con người làm mục tiêu phấn đấu. Chỉ có dựa vào dân, phát huy thật sự 

quyền làm chủ tập thể và sức mạnh tổng hợp của nhân dân thì mới có thể làm tốt 

được nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

7) Về công tác xây dựng Ðảng và Ðoàn trong tình hình mới có những đòi hỏi bức bách 

như trong báo cáo tình hình nhiệm vụ đã xác định. Ðại hội hoàn toàn nhất trí với 

những quan điểm, yêu cầu và biện pháp đã đề ra và kêu gọi mỗi đảng viên, mỗi tổ 

chức Ðảng cần phấn đấu thực hiện cho kỳ được. 

III- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 có nội dung rất phong 

phú. Ðại hội giao trách nhiệm cho Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố (khóa 4) 



tổ chức phổ biến và chỉ đạo thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu và những 

nhiệm vụ chủ yếu nêu ra trong nghị quyết này và trong báo cáo tình hình, nhiệm 

vụ đã được Ðại hội thông qua. 

Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải khẩn trương ổn định sản xuất, thị trường, giá cả và 

đời sống, tạo điều kiện tiến lên ổn định tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, thực 

hiện thắng lợi khẩu hiệu “Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”. 

Với tinh thần đổi mới là “vấn đề sống còn của chúng ta”. Ðại hội kêu gọi toàn thể cán 

bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân thành phố hãy ra sức lao động, chiến đấu và học 

tập, đổi mới cách nghĩ, cách làm, đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, đổi mới phong 

cách làm việc, đổi mới tổ chức và cán bộ để nhanh chóng vượt qua tình hình khó khăn 

hiện nay, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng do 

Ðại hội lần thứ 4 Ðảng bộ thành phố đề ra và Nghị quyết của Ðại hội lần thứ 6 của 

Ðảng. 

Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ tư. 

 


