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LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2010 - 2015 

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 

tiến hành từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 10 năm 2010 đã làm việc khẩn trương, nghiêm 

túc, ý thức trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới; sau khi nghe và thảo luận Báo 

cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2005 

- 2010, Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên, các tầng 

lớp nhân dân thành phố đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng 

và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX; tiếp thu 

phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và thảo luận tại Đại hội; bầu Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2010 - 2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố. 

QUYẾT NGHỊ 

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 

5 năm 2010 - 2015 trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. 

1. VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 

THÀNH PHỐ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2005 - 2010, ĐẠI HỘI KHẲNG ĐỊNH 

: 

Năm năm qua, diễn biến phức tạp trên thế giới và khó khăn trong nước đã có những tác 

động bất lợi, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền 

thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu bền bỉ thực hiện 

Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đạt 

được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, 

kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể được củng cố và phát huy vai trò nòng cốt trong nền 

kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực 

theo hướng nâng tỉ trọng dịch vụ cao cấp, giảm dần tỉ trọng các ngành công nghiệp 

thâm dụng lao động, phát triển nông nghiệp đô thị; quản lý và phát triển đô thị đạt một 

số kết quả; hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế với các tỉnh được mở rộng; khoa học 

- công nghệ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế,… có bước phát triển tích cực; việc thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới góp 

phần cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, 

phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 

nước có chuyển biến tích cực; vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội 

trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Vị trí, vai trò của thành 

phố đối với Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước ngày càng được khẳng định, 



tiếp tục có những đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, hình thành những quan điểm, chủ trương, chính sách đổi mới, 

góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. 

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế và cơ cấu lao động chậm, chất 

lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; tốc độ tăng trưởng tổng sản 

phẩm nội địa (GDP) và ngành công nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Quy hoạch và quản 

lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải, gây bức 

xúc cho nhân dân, cản trở sự phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. Chất lượng giáo 

dục - đào tạo và nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và hội nhập; 

khoa học - công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Một 

số vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc chậm được khắc phục, phát triển y tế chưa đảm bảo 

nhu cầu điều trị bệnh của nhân dân, thể thao thành tích cao ngày càng suy giảm. An 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; cải cách tư pháp còn hạn 

chế, chưa đồng bộ. Kết quả công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế; xây 

dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh chưa đạt chỉ tiêu đề ra; hệ thống chính 

trị chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cuộc vận động “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là “nỗ lực làm theo”chưa lan tỏa 

sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. 

Đạt được những thành tựu trên là do : (1) Đường lối đổi mới toàn diện của Đảng; sự 

lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội; sự quản lý, điều hành năng 

động của Chính phủ trong khắc phục ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái 

kinh tế toàn cầu; sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa 

phương đối với thành phố. (2) Truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, 

năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố; tiềm năng kinh tế và kinh 

nghiệm quản lý của thành phố trong những năm đổi mới. (3) Sự nỗ lực phấn đấu cao 

của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các 

ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố. 

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém : Về khách quan, các cơ chế, chính sách, quy định pháp 

luật chưa đáp ứng quá trình phát triển, đô thị hóa của đất nước; chưa tạo điều kiện phát 

huy tiềm năng, lợi thế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là đối với một đô thị loại 

đặc biệt, có quy mô dân số khoảng 10 triệu dân trong tương lai gần; những hạn chế 

trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, các vùng; tình trạng đầu tư 

dàn trải, trùng lặp trong kinh tế đất nước; cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh 

tế toàn cầu. Về chủ quan, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy chưa quan tâm đúng mức việc 

tổng kết sâu sắc thực tiễn, nâng tầm lý luận làm cơ sở đề ra chính sách có tính chiến 

lược để thực hiện tốt mục tiêu phát triển thành phố; chưa kiên trì kiến nghị với Trung 

ương bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển 

thành phố. Công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền còn hạn chế; tổ chức 

thực hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên một số lĩnh vực chưa kịp thời; chỉ 

đạo thực hiện các chương trình mang tính đòn bẩy chưa quyết liệt. Công tác cán bộ 

chậm đổi mới, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 



Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm. 

Thứ nhất : phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách 

mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thứ hai : tăng cường công tác 

xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thường xuyên tự chỉnh 

đốn, đổi mới phương thức lãnh đạo; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường 

đoàn kết, tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng bộ; 

không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng 

Đảng; thường xuyên chăm lo công tác cán bộ, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám 

sát phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Thứ ba : chăm lo thực 

hiện tốt công tác vận động nhân dân, mọi chính sách phải vì nhân dân, xuất phát từ 

quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhằm không ngừng nâng cao đời 

sống vật chất và văn hóa của nhân dân, giảm khoảng cách nghèo, giàu trong các tầng 

lớp dân cư. Thứ tư : nhận thức đúng vai trò, vị trí của thành phố đối với cả nước về yêu 

cầu bảo đảm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống là kinh nghiệm vừa mang 

tính thời sự, cấp bách, vừa cơ bản lâu dài. Thứ năm : kinh nghiệm thực tiễn trong công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh 

tế toàn cầu, một mặt phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, mặt 

khác phải luôn nhạy bén, sáng tạo, bám sát thực tiễn, phát hiện, kịp thời và mạnh dạn 

giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp. 

2. VỀ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ, XÂY 

DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ, ĐẠI HỘI NHẤT 

TRÍ : 

Quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu xây dựng thành phố 

Hồ Chí Minh trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại; từ nay đến 

năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; huy động nguồn 

lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển 

nhanh, bền vững, với mục tiêu tổng quát là : Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ 

hơn nữa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ 

và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; 

không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; bảo đảm quốc phòng 

- an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; làm tốt vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam; đóng góp ngày càng lớn cho cả nước; từng bước trở thành một 

trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực 

Đông Nam Á. 

2.1 CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 



1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân hàng năm 12%. 

2. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 13%/năm. 

3. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp bình quân 11%/năm. 

4. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp bình quân 5%/năm. 

5. Cơ cấu kinh tế năm 2015 (% trong GDP) : dịch vụ : 57%, công nghiệp : 42%, nông 

nghiệp : 01%. 

6. Tổng mức đầu tư xã hội 5 năm trên địa bàn thành phố đạt trên 1,4 triệu tỉ đồng. 

7. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%. 

8. Hàng năm tạo việc làm mới trên 120.000 người. 

9. Đến cuối năm 2015, tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân trên đầu người đạt 4.800 

USD. 

10. Đến cuối năm 2015, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 70% trên tổng số lao 

động làm việc. 

11. Tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập 12 triệu đồng/người/năm đến cuối năm 2015 

cơ bản hoàn thành (còn dưới 2%). 

12. Đến cuối năm 2015, đạt tỉ lệ 15 bác sĩ/10.000 dân. 

13. Đến cuối 2015, tỉ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 98%; hộ dân nông thôn 

sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. 

14. Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới trong 5 năm đạt 39 triệu m2, diện tích nhà ở 

bình quân 17 m2/người. 

15. Đến cuối năm 2015, thu gom, lưu giữ, xử lý 100% chất thải rắn thông thường ở đô 

thị, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế, nước thải công nghiệp và y tế; 100% khu 

công nghiệp, khu chế xuất và cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. 

16. Đến cuối năm 2015, hoàn thành xây dựng 25 xã nông thôn mới. 

17. Hàng năm, có 75% cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. 

18. Đến cuối năm 2015, xây dựng tổ chức công đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ 

điều kiện; 70% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức 

đảng và tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

2.2 NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ THÀNH PHỐ 

(1) Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế 

a. Khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng 

trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn hàng năm cao hơn 1,5 lần mức tăng 



trưởng bình quân của cả nước; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tốc độ và chất lượng 

tăng trưởng kinh tế, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ 

môi trường. Chủ động tái cấu trúc kinh tế thành phố, chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ chủ yếu phát triển 

dựa vào tăng vốn đầu tư, sử dụng nhiều lao động giản đơn sang phát triển dựa trên yếu 

tố năng suất tổng hợp, tiến bộ khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Tiếp tục thúc đẩy phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ : tài chính - tín dụng - ngân hàng - 

bảo hiểm; thương mại; vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng - hậu cần hàng hải và xuất nhập 

khẩu; bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin - truyền thông; kinh doanh tài sản 

- bất động sản; dịch vụ thông tin tư vấn, khoa học - công nghệ; du lịch; y tế; giáo dục - 

đào tạo. Bảo đảm khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng và tỉ trọng cao nhất trong cơ 

cấu kinh tế trên địa bàn. 

Tiếp tục tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ 

và giá trị gia tăng cao : cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su, chế 

biến tinh lương thực thực phẩm và các ngành công nghệ sinh học, công nghiệp sạch, 

tiết kiệm năng lượng, công nghiệp phụ trợ. Đầu tư hiện đại hóa ngành xây dựng sử dụng 

vật liệu mới, ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại; nâng tốc độ tăng trưởng của ngành 

xây dựng cao hơn tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp. 

Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công 

nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau 

an toàn, cây kiểng, cá kiểng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển. Chỉ đạo 

xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp. 

b. Tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng để phát triển các thành phần kinh tế; tiếp tục 

sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước; bổ sung cơ chế, 

chính sách hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp 

tác xã; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, thông tin công nghệ và thị trường. Phát triển đồng bộ 5 

loại thị trường chính yếu : tài chính, hàng hóa - dịch vụ, công nghệ, bất động sản, lao 

động; đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý Nhà nước trong cơ chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy vai trò của thành phố trong Vùng kinh 

tế trọng điểm phía . 

c. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy đội ngũ trí thức 

để khoa học - công nghệ thực sự là động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng; bổ sung 

cơ chế, chính sách ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ 

sạch; đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

ưu tiên cho những ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh, tiềm năng phát triển, các sản phẩm 

có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Phát triển thương mại điện tử; các mô 

hình phân phối, giao dịch hiện đại vào hoạt động thương mại. Quy hoạch phát triển 

trung tâm hội chợ triển lãm thương mại có tầm cỡ khu vực. 



(2) Phát triển đô thị bền vững 

Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng. Đổi mới, nâng cao 

chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch - 

kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị. Có cơ chế, chính sách 

khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng các khu đô thị mới (Thủ Thiêm, Tây Bắc, Cảng Hiệp Phước) và các chương trình 

đột phá để giải quyết vấn đề bố trí dân cư và nhà ở cho nhân dân, giảm tai nạn giao 

thông và ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, gắn với mục 

tiêu kiểm soát quy mô dân số khoảng 10 triệu người. Nâng cao chất lượng các dịch vụ 

đô thị theo hướng xã hội hóa. Chủ động phối hợp với các bộ - ngành Trung ương và 

các địa phương liên quan xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, phát triển đường vành 

đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển, đường sông; cấp nước, thoát 

nước, chống ngập, xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng và hạ tầng viễn thông... kết nối 

với kết cấu hạ tầng các tỉnh trong Vùng thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu 

Long, Nam Tây Nguyên. 

Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; hỗ trợ nhà ở, việc làm và các điều 

kiện sinh sống cho dân cư các địa bàn đô thị hóa. Tiếp tục phát huy và mở rộng các 

hình thức xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng. Khai thác có hiệu quả quỹ đất đô thị để tạo 

nguồn vốn đầu tư. Tăng cường quản lý ao, hồ, kênh, rạch, bảo vệ tài nguyên, môi trường 

sinh thái; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường, 

chủ động thích ứng và hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

(3) Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng văn hóa đậm đà 

bản sắc dân tộc, bảo đảm chính sách an sinh xã hội 

a. Xây dựng nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao toàn 

diện chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, 

đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội, năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò gia 

đình phối hợp với nhà trường, xã hội để giáo dục thế hệ trẻ. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu 

tư xây dựng hệ thống trường lớp theo quy hoạch; mở rộng liên kết đào tạo, tăng cường 

và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các cơ sở đào tạo ngoài công lập và 

nước ngoài. Tiếp tục duy trì kết quả chống mù chữ; phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, 

giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học, thực hiện phổ cập ngoại 

ngữ, tin học cho học sinh phổ thông. Thực hiện có kết quả chương trình nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - 

công nghệ, doanh nhân và lao động kỹ thuật; khuyến khích các hoạt động khuyến học, 

khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

b. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học - công nghệ theo thẩm 

quyền, gắn kết giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và sản xuất - kinh doanh. Đẩy mạnh 

nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn làm cơ sở xây dựng các chính sách phát triển, 

quản lý đô thị, xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội. Tăng 



cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Tăng đầu tư để phát triển khoa 

học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng những trung tâm 

khoa học công nghệ tiêu biểu. Chủ động tham gia các chương trình nghiên cứu quốc tế 

về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Có chính sách bồi dưỡng, thu hút, 

trọng dụng các chuyên gia khoa học - công nghệ trong và ngoài nước. 

c. Phát triển văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân thành phố; kết hợp hài hòa giữa 

phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; đầu tư xây dựng Nhà hát giao hưởng - nhạc vũ 

kịch, Bảo tàng thành phố, Nhà thiếu nhi thành phố (cơ sở 2), nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các thiết chế, công trình văn hóa; định hướng, hỗ trợ sáng tác các tác phẩm 

văn học - nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn; không 

ngừng nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. 

Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch báo chí, xuất bản; nâng cao chất lượng công tác nghiên 

cứu lý luận, phê bình, hoạt động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; 

tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản 

lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực, nghiệp vụ giỏi. Tăng cường quản lý, đấu 

tranh có hiệu quả hoạt động lợi dụng mạng internet truyền bá tư tưởng phản động, lối 

sống thực dụng, bạo lực, trái đạo lý. 

Đẩy mạnh phát triển ngành y tế, các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe, các 

chương trình y tế chuyên sâu, y tế dự phòng; ngành dược và đông y. Tiếp tục củng cố, 

hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng diện bảo hiểm y tế, 

chăm lo sức khỏe nhân dân, đặc biệt đối với người nghèo; tập trung xây dựng, phát triển 

Khu y tế kỹ thuật cao, các trung tâm y tế chuyên sâu và một số bệnh viện tại các cửa 

ngõ thành phố. Thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về dân số. 

Củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý và các liên đoàn thể 

thao; tập trung xây dựng Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc; có chính sách đào tạo và thu 

hút huấn luyện viên giỏi, vận động viên có thành tích cao, triển vọng; chú trọng đầu tư 

phát triển thể thao học đường, phong trào luyện tập thể dục - thể thao trong cộng đồng. 

d. Giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là lao động, việc làm, bồi thường, 

tái định cư; đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất 

lượng sống của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và các đối 

tượng bảo trợ xã hội; kéo giảm chênh lệch mức sống, hưởng thụ văn hóa giữa các tầng 

lớp dân cư, giữa đô thị và nông thôn. 

(4) Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả 

công tác đối ngoại 

Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu 

quả các nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; chủ động 

đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; gắn 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng khu 



vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân 

dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng Quân đội, Công an cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; xây dựng 

lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đầu tư thiết bị 

hiện đại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện 

tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan 

đến an ninh - chính trị. 

Nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; tiếp tục kiện toàn tổ chức, 

cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan 

điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; khắc phục oan, sai, bỏ lọt tội phạm; củng cố các 

chế định bổ trợ tư pháp. 

Tăng cường công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân và đối 

ngoại kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các nội dung hợp tác đã ký kết với địa 

phương các nước, nhất là các nước láng giềng và các đối tác quan trọng; mở rộng quan 

hệ hợp tác kinh tế - văn hóa với một số địa phương các nước; chủ động ngăn ngừa, 

giảm thiểu các tác động tiêu cực phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế. 

(5) Sáu chương trình đột phá 

(5.1) Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng nhanh nguồn 

nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; trong đó, tập trung bảo 

đảm nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng 

yếu và xuất khẩu lao động. 

(5.2) Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính 

quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện 

đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; đội ngũ cán 

bộ, công chức có phẩm chất và năng lực. 

(5.3) Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng kinh tế thành phố tập trung nguồn lực phát triển nhanh các ngành, sản phẩm 

công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, có chất 

lượng, hiệu quả cao, bền vững. 

(5.4) Chương trình giảm ùn tắc giao thông tập trung đầu tư xây dựng, từng bước 

hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, phát triển 

nhanh vận tải hành khách công cộng, ưu tiên giao thông công cộng sức chở lớn; nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước; từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, giảm tai nạn 

giao thông. 



(5.5) Chương trình giảm ngập nước tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước 

tại khu vực trung tâm thành phố (khoảng 100 km2); kiểm soát, ngăn chặn không để phát 

sinh điểm ngập mới trên 5 vùng còn lại (khoảng 580 km2). 

(5.6) Chương trình giảm ô nhiễm môi trường kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu ô 

nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm, tiếng ồn, chất thải rắn thông thường, chất thải 

nguy hại; khắc phục những nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng; tăng cường cây xanh, vườn 

hoa, thảm cỏ, công viên;… xây dựng thành phố xanh, sạch, có môi trường sống tốt; 

khôi phục các hệ sinh thái, phục hồi đa dạng sinh học, bảo vệ phát triển Khu dự trữ sinh 

quyển Cần Giờ; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng. 

2.3 NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU TOÀN ĐẢNG 

BỘ; TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN; 

PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN 

TỘC 

(1) Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên 

Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống 

nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Đổi 

mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt 

động "diễn biến hòa bình", các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực 

thù địch; kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm minh các biểu hiện "tự diễn biến", 

"tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có bản 

lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực tham mưu và tác nghiệp đạt hiệu 

quả cao. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy đối với hoạt động của các 

cơ quan báo chí, bảo đảm định hướng tư tưởng chính trị trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy 

mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào 

chiều sâu, trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên, tạo 

chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong 

Đảng bộ và nhân dân theo phương châm "tích cực học tập, nỗ lực làm theo", ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân 

dân. 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, phát huy dân chủ, thực hành tốt tự phê 

bình và phê bình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 

sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng. 

Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng cấp trên cơ sở Nâng cao chất lượng 

công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý, đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ, chú trọng 

cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi. Có kế hoạch đào tạo, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Xây dựng và thực hiện tốt chính sách thu hút, 

trọng dụng nhân tài. Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, thực hiện tốt công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ. 



Tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời phát 

hiện và chủ động khắc phục sớm những thiếu sót, khuyết điểm, phòng ngừa sai phạm, 

xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Tăng cường 

chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm 

cá nhân. Bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết. Cải cách thủ tục hành 

chính trong Đảng, khắc phục tình trạng thủ tục rườm rà trong công tác tổ chức, cán bộ, 

quản lý cán bộ, đảng viên. 

(2) Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội 

đồng nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân xã và ủy ban nhân dân các cấp; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền 

Phát huy vai trò đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng nhân dân thành phố, 

hội đồng nhân dân xã; thực hiện tốt chức năng giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh 

những hành vi vi phạm pháp luật. Nghiên cứu, kiến nghị Trung ương bổ sung nhiệm 

vụ, thẩm quyền và tăng thêm số lượng, cơ cấu đại biểu chuyên trách của Hội đồng nhân 

dân thành phố. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng bộ 4 lĩnh vực : thủ tục hành chính, tổ chức bộ 

máy, đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức và tài chính công. Đề cao vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu; lấy việc công khai minh bạch các quy định của Nhà nước 

và bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, có tinh thần, thái độ 

phục vụ nhân dân làm khâu đột phá. Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, bổ 

sung quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan tham mưu trực 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; mở rộng phân cấp cho chính quyền quận, huyện với 

yêu cầu và nội dung khác nhau giữa các quận trung tâm, các quận đang đô thị hóa và 

các huyện, từng bước hình thành mô hình chính quyền đô thị. Nghiên cứu, kiến nghị 

Trung ương mở rộng phân cấp quản lý cho thành phố phù hợp với đặc thù của đô thị 

lớn; cho thực hiện điểm tổ chức sở theo ngành dọc đối với một số ngành mang tính 

nghiệp vụ, kỹ thuật cao; trước mắt, thực hiện điểm ngành y tế và giáo dục. 

Tập trung thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống, đẩy 

lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí; hoàn thiện cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực 

có khả năng nảy sinh tham nhũng. 

(3) Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo xây 

dựng mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong phát huy sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc, lấy mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh" làm điểm tương đồng, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng, bảo vệ 

thành phố và đất nước. Tiếp tục rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quyền 

lợi và nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp 

thời, thỏa đáng, đúng pháp luật các khiếu nại của công dân. 



Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cán bộ, tạo điều 

kiện hoạt động để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận và 

các đoàn thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng các cuộc vận 

động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt 

trận, các đoàn thể nhằm tăng sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, xây dựng khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. 

Tăng cường xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh 

chính trị vững vàng, có trình độ ngày càng cao. Nâng cao trình độ và vị thế chính trị 

của giai cấp nông dân, tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi 

nhiều hơn từ những thành tựu trong quá trình đô thị hóa. Xây dựng đội ngũ trí 

thức ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới; 

phát huy tiềm năng đội ngũ trí thức tham gia thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Chăm lo xây dựng thế hệ trẻ, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục 

trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Quan tâm nâng cao 

trình độ và đời sống vật chất, văn hóa của phụ nữ; thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng 

giới; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Phát huy bản chất, truyền 

thống "Bộ đội Cụ Hồ" của cựu chiến binh, vai trò của cán bộ hưu trí trong giáo dục 

truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, 

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống cựu chiến binh, cán bộ hưu trí. Chăm 

sóc người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; phát huy vai trò của người 

cao tuổi trong giáo dục con cháu. Động viên, khơi dậy tiềm năng, ý thức trách nhiệm 

của doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát huy tiềm năng, thế 

mạnh, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc; chăm lo đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ người dân tộc. Động viên đồng bào có đạo sống tốt đời, đẹp đạo; tích 

cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, 

động viên kiều bào hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng thành phố và đất 

nước. 

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ 

Thành ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Thành ủy, 

Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức 

lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 

2010 - 2015. 

III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, các tầng lớp nhân 

dân thành phố đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Thành 

ủy khóa IX tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo 

cáo Ban Chấp hành Trung ương. 

IV. Thông qua kết quả bầu cử Thành ủy khóa IX gồm 69 đồng chí và bầu đoàn đại biểu 

của Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 30 

đồng chí đại biểu chính thức và 3 đồng chí đại biểu dự khuyết. Thành ủy khóa IX hoàn 



chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban Đảng Trung 

ương có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định. 

V. Giao Thành ủy khóa IX căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, trên cơ sở 

quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, xây dựng 

chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng triển khai, tổ chức thực 

hiện, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

* 

* * 

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy 

truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, 

vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong 

trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, “vì cả 

nước, cùng cả nước” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, 

xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành phố Anh hùng. 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ IX 

NHIỆM KỲ 2010 - 2015 

 


