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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, trước t nh h nh  inh t  c n  h   hăn  Th nh ph  

đã chủ động nắm bắt t nh h nh   ịp thời giải quy t các  h   hăn  vướng mắc  tổng 

hợp các vấn đề phát sinh để  i n nghị  đề xuất điều chỉnh. Bằng tinh thần đo n   t  

năng động  sáng tạo  Đảng bộ  chính quyền  các doanh nghiệp v  các tầng lớp nhân 

dân Th nh ph  đã nỗ lực phấn đấu vượt qua  h   hăn  thách thức  đạt được những 

  t quả phát triển  inh t  - văn h a - xã hội cụ thể như sau: 

1. Kinh tế Thành phố tăng trƣởng cao hơn cùng kỳ 2 năm liên tiếp trƣớc 

đó, lĩnh vực xuất khẩu tiếp tục tăng trƣởng khá, vƣợt qua khó khăn so các tháng 

đầu năm; chƣơng trình bình ổn thị trƣờng triển khai hiệu quả; quy mô sản xuất 

công nghiệp thành phố tiếp tục mở rộng; chỉ số phát triển công nghiệp 6 tháng 

đạt mức tăng trƣởng khá. Ngành cơ khí chế tạo có bƣớc phát triển nhanh, đạt 

tốc độ tăng so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch đều tăng so cùng kỳ 

- Tổng sản phẩm nội địa (GDP): Ước đạt 378,915 ngh n tỷ đồng  tăng 8,2% 

(cùng  ỳ tăng 7,9%), mức tăng n y cao h n cùng  ỳ 2 năm li n ti p  cho thấy t nh 

h nh  inh t  ổn định so các năm 2012  2013. 

- Kim ngạch xuất  hẩu ước 14 182 tỷ đ  la M   tăng 5 72  (cùng  ỳ tăng 4 2  ; 

một s  m t h ng xuất  hẩu chủ y u tăng so cùng  ỳ:  ạt ti u tăng 100 ; gạo tăng 

12 58 ; rau quả tăng 57 91 ; c  ph  tăng 25 27 ; máy m c thi t bị  dụng cụ  phụ tùng 

tăng 36 01 ; thủy sản tăng 21 53 ; gi y d p tăng 23 08 ; h ng dệt may tăng 10 18 .  

- Quy m  sản xuất c ng nghiệp ti p tục mở rộng  c  dấu hiệu  hởi sắc; c  cấu 

nội bộ của ng nh c ng nghiệp ti p tục c  bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ 

trọng các ng nh ch  bi n  giảm dần tỷ trọng của ngành khai khoáng. B n ng nh c ng 

nghiệp trọng y u (c   hí ch  tạo  điện tử  h a chất - cao su - nhựa v  ch  bi n tinh lư ng 

thực thực phẩm  ước tăng 6 4  so cùng  ỳ.  

 - Chư ng tr nh b nh ổn thị trường đã đạt được mục ti u đề ra g p phần  iềm 

giữ t c độ tăng chỉ s  giá ti u dùng; ổn định giá cả   iềm ch  lạm phát  đảm bảo an 

sinh xã hội. Các m t h ng thi t y u được cung ứng với lượng dồi d o  giá cả hợp l   

chất lượng đảm bảo v  nguồn h ng ổn định;  h ng c  hiện tượng  han h ng  s t giá; 

g p phần ổn định  inh t  v  m    iểm soát lạm phát. Tính đ n nay  tr n địa b n Th nh 

ph  c  8.459 điểm bán  tăng 8.211 điểm bán so năm 2008. Các ngân h ng thư ng mại 

đã nâng hạn mức tín dụng cam   t cho vay phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh 

tạo nguồn h ng b nh ổn thị trường với lãi suất ưu đãi v  mở rộng đ i tượng cho vay.  
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 - Chỉ s  giá ti u dùng (CPI) tháng 6 năm 2014 tăng 0 67% so tháng 12 năm 

2013; chỉ s  giá ti u dùng tăng thấp trong  hi lượng  h ng h a v  dịch vụ ti u thụ tr n 

địa b n vẫn đạt tăng trưởng ổn định ở mức  há v  c  xu hướng cao dần. Điều n y cho 

thấy Th nh ph  đã thực hiện t t các giải pháp chuẩn bị nguồn h ng  phát triển hệ 

th ng phân ph i   iểm soát giá cả  thị trường  đẩy lùi dần tệ ghim h ng l m giá gây 

mất ổn định thị trường; nhằm ổn định cuộc s ng nhân dân  g p phần cùng cả nước 

 iểm soát lạm phát  ổn định  inh t  v  m .  

 - Thu ngân sách nh  nước c  chuyển bi n tích cực  hầu h t các chỉ ti u thu đều 

đạt  há so dự toán v  tăng cao h n so cùng  ỳ; đ c biệt thu từ  hu vực  inh t  tăng đ n 

18 49  so cùng  ỳ  cho thấy t nh h nh sản xuất  inh doanh  c  dấu hiệu phục hồi. Tổng 

thu ngân sách tr n địa b n ước đạt 121 91 ngh n tỷ đồng, đạt 53 87  dự toán  tăng 14 9  

so cùng  ỳ; trong đ   thu nội địa 67 824  ngh n tỷ đồng  đạt 54 61  dự toán  tăng 16 22 . 

Tổng chi ngân sách địa phư ng (trừ tạm ứng  ước l  18 18 ngh n tỷ đồng  đạt 43 31  

dự toán  tăng 3 94  so cùng  ỳ. 

- Tổng v n đầu tư to n xã hội ước thực hiện 60 134 ngh n tỷ đồng  tăng 3 2  so 

cùng  ỳ (cùng  ỳ tăng 3 1  . Đầu tư trong nước  c  11 576 ngh n doanh nghiệp được 

cấp ph p th nh lập mới với tổng s  v n đăng    61 328 ngh n tỷ đồng (so cùng  ỳ 

giảm 6  về s  lượng doanh nghiệp v  tăng 8  về v n đăng    . Ngo i ra  c  20 227 

ngh n doanh nghiệp đăng    thay đổi nội dung đăng     inh doanh với s  v n bổ 

sung 57 957 ngh n tỷ đồng (so cùng  ỳ tăng 14  về s  lượng doanh nghiệp v  tăng 

1  về v n bổ sung . Tính chung tổng v n đăng    v  bổ sung l  119 285 ngh n  tỷ 

đồng  tăng 4  so cùng  ỳ. Th nh ph  đã tập trung triển  hai nhiều giải pháp hỗ trợ 

doanh nghiệp về v n  giải quy t h ng tồn  ho  đẩy mạnh xúc ti n thư ng mại đầu tư  

mở rộng thị trường  nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ 

 h   hăn cho thị trường bất động sản.  

2. Quản lý và phát triển đô thị đạt một số kết quả thiết thực 

- C ng b  quy hoạch tổng thể phát triển  inh t  - xã hội Th nh ph  đ n năm 

2020  tầm nh n đ n năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ph  duyệt; c ng b  quy 

ch  quản l   i n trúc - quy hoạch chung th nh ph   ồ Chí Minh theo Đồ án quy hoạch 

chung Th nh ph  để l m c  sở c ng tác cấp giấy ph p xây dựng tr n to n địa b n. 

- Nhiều c ng tr nh giao th ng trọng điểm đã ho n th nh vượt ti n độ đề ra  bước 

đầu tạo diện mạo mới cho giao th ng đ  thị th nh ph  v  tăng th m diện tích m t 

đường đáng  ể  giải quy t t nh trạng ùn tắc giao th ng  nâng cao năng lực giao th ng 

cho  hu vực  g p phần cải thiện hệ th ng   t cấu hạ tầng giao th ng của Th nh ph  

như: Th ng xe    thuật cầu B ng; cầu  ậu Giang sớm 3 tháng so ti n độ dự  i n… 

- Chư ng tr nh giảm ngập nước được tập trung nguồn lực  đẩy nhanh ti n độ 

ho n th nh c  bản 10 dự án chuyển ti p;  ịp thời đưa c ng tr nh v o  hai thác sử 

dụng  đảm bảo  hả năng thoát nước  ch ng ngập úng cho lưu vực  phát huy nhiệm vụ 

c ng tr nh như:  o n th nh các dự án cải tạo hệ th ng thoát nước đường Trần  ưng 
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Đạo  quận 5 (từ đường Châu Văn Li m đ n đường  ọc Lạc  v  Cải tạo hệ th ng 

thoát nước đường Tân   a Đ ng (từ An Dư ng Vư ng đ n v ng xoay Phú Lâm ... 

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ  

- Ng nh giáo dục ho n th nh nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 ở các ng nh học  

bậc học; tỷ lệ t t nghiệp hệ trung học phổ th ng đạt 97 95  (giảm 0 99  so năm học 

2012 - 2013); c ng tác xã hội h a giáo dục lu n được quan tâm v  c  sự chuyển bi n 

rõ nét; quy m  giáo dục ở các ng nh học  cấp học ti p tục phát triển. 24/24 quận  

huyện đã được Bộ Giáo dục - Đ o tạo tổ chức  iểm tra v  c ng nhận đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

- L nh vực chăm s c sức  hỏe nhân dân được chú trọng  chủ động  quy t liệt thực 

hiện các biện pháp ngăn ngừa  ph ng bệnh  giải quy t t t việc chữa bệnh cho nhân dân 

Th nh ph  v  các tỉnh. Ng nh y t  ti p tục nỗ lực trong điều trị bệnh sởi  tay chân 

miệng  s t xuất huy t nhằm hạn ch  tỷ lệ tử vong; kiểm soát ch t chẽ các ca nhiễm 

trong các trường mầm non v  các nh m trẻ gia đ nh;  hẩn trư ng xử l  các ổ dịch...   

- Các chính sách an sinh xã hội  chăm lo diện chính sách  trợ cấp hộ nghèo  hộ cận 

nghèo v  người thuộc diện bảo trợ xã hội  bảo hiểm y t   bảo hiểm thất nghiệp được tập 

trung thực hiện; các cuộc vận động tư ng trợ v  ti t  iệm  chung sức chia sẻ  h   hăn 

cho người dân, công nhân c  thu nhập thấp  sinh vi n c  ho n cảnh  h   hăn được nhân 

dân đồng thuận v  tích cực hưởng ứng. 

- C ng tác giảm nghèo  tăng hộ  há thực hiện với nhiều giải pháp đạt hiệu quả  hỗ 

trợ  ịp thời cho đ i tượng nghèo; duyệt cấp 182.309 thẻ bảo hiểm y t  cho hộ nghèo và 

cận nghèo; xây dựng 9 nh  t nh ngh a với  inh phí 460 triệu đồng  374 nhà tình 

thư ng với kinh phí 16,734 tỷ đồng, ch ng dột 91 căn với kinh phí 957 triệu đồng 

cho hộ nghèo. Giải quy t việc l m 143,191 nghìn lượt lao động  đạt 54,03     hoạch  

trong đ  lao động c  việc l m ổn định l  92.400 người; tạo ra 57.033 chỗ l m mới  đạt 

47 52     hoạch  tăng 0 22  so cùng  ỳ. 

4. Các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và từng địa phương chủ 

động, tích cực phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông  

- Th nh ph  ti p tục triển  hai quy t liệt các giải pháp  nhiệm vụ bảo đảm trật 

tự an to n giao th ng tr n to n địa b n;  h ng để xảy ra trường hợp n o ùn tắc   o 

dài trên 30 phút; đã xảy ra 2.180 vụ tai nạn giao th ng    o giảm tai nạn giao th ng 

tr n cả 3 m t; giảm 42 (9,45%) vụ tai nạn giao th ng đường bộ  giảm 30 (8,08%) 

người ch t, giảm 15 (1,55%) người bị thư ng so cùng  ỳ. 

5. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; giữ vững ổn định chính 

trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội  

- Ho n th nh 100  chỉ ti u tuyển chọn v  gọi c ng dân nhập ngũ đợt 1 năm 2014; 

trong đ  c  118 đảng vi n và 1.932 đo n vi n tham gia nhập ngũ; s  tân binh c  tr nh độ từ 
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trung cấp trở l n là 532 đồng chí  t t nghiệp phổ th ng trung học 774 đồng chí  lớp 10 

đ n lớp 12 c  468 đồng chí; trung học c  sở 276 đồng chí. 

- Th nh ph  đã chủ động triển  hai các biện pháp nắm chắc t nh h nh  chủ 

động ph ng ngừa   ịp thời phát hiện  đấu tranh hiệu quả với các tổ chức phản động  

đ i tượng cực đoan ch ng đ i trong v  ngo i nước  ngăn ch n  ịp thời các hoạt động 

tuy n truyền phá hoại tư tưởng  đường l i chính sách của Đảng  pháp luật của Nh  

nước   h ng để xảy ra t nh h nh phức tạp  đột bi n bất ngờ; đảm bảo giữ vững ổn 

định an ninh chính trị tr n địa b n. Ti p tục chú trọng nâng cao chất lượng v  hiệu quả 

phong trào to n dân bảo vệ an ninh Tổ qu c. 

6. Chƣơng trình cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đƣợc tăng cƣờng 

- C  ch  “một cửa” ti p tục triển  hai đồng bộ  trong đ  chú trọng nâng cao chất 

lượng thực hiện để giải quy t t t c ng việc của tổ chức v  c ng dân. Đ n nay  các sở - 

ng nh th nh ph   24/24 quận - huyện  322/322 phường - xã  thị trấn đã áp dụng c  ch  

“một cửa” trong giải quy t các thủ tục h nh chính của cá nhân  tổ chức v  doanh nghiệp 

theo thẩm quyền quy định. C  ch  “một cửa li n th ng” ti p tục thực hiện tại các sở - 

ng nh th nh ph .  

- Tập trung v o việc triển  hai quán triệt v  xây dựng    hoạch thực hiện Chi n 

lược qu c gia ph ng  ch ng tham nhũng tr n địa b n v  các đ n vị  tích cực ngăn 

ch n v  xử l  những sai phạm  tham nhũng  hạn ch  thiệt hại   h ng để phát sinh hậu 

quả phức tạp. Triển  hai    hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về c ng tác tổ chức  thực thi c ng vụ v  ph ng  ch ng tham nhũng năm 2014.  

II. PHƢƠNG HƢỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014  

Tập trung v o các nhóm giải pháp chủ y u sau: 

1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh 

- Tập trung tháo gỡ  h   hăn để ho n th nh nhiệm vụ phát triển  inh t  - văn h a 

- xã hội năm 2014 theo Nghị quy t của Th nh ủy  của  ội đồng nhân dân Th nh ph . 

Ti p tục đẩy mạnh phát triển 4 ng nh c ng nghiệp trọng y u c  h m lượng  hoa học - 

c ng nghệ cao; xây dựng Đề án phát triển các ng nh c ng nghiệp phụ trợ để hạn ch  t i 

đa nhập  hẩu từ thị trường Trung Qu c; th ng qua các giải pháp về  ích cầu    t n i 

ngân hàng - doanh nghiệp  phát triển nguồn nhân lực  triển  hai các quy hoạch chuy n 

ng nh  r  soát m t bằng sản xuất.  

- Ti p tục triển  hai thực hiện Đề án tái c  cấu doanh nghiệp 100  v n nh  nước 

giai đoạn 2012 - 2015. Đẩy mạnh các hoạt động xúc ti n đầu tư  thư ng mại  du lịch  

dịch vụ  cung cấp các th ng tin về các thị trường tiềm năng để doanh nghiệp chủ động 

ti p cận  mở rộng thị trường. 

2. Tăng cƣờng huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, phấn đấu 

hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách, tăng cƣờng hiệu quả đầu tƣ công 
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- Điều h nh dự toán chi ngân sách ch t chẽ  theo đúng dự toán được duyệt v  

đúng ch  độ ti u chuẩn định mức quy định. Đẩy mạnh c ng tác thanh tra   iểm tra 

thu ; xử l  các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách nh  nước. Xây dựng 

đề án phát h nh 3.000 tỷ đồng trái phi u chính quyền địa phư ng năm 2014.  

- Tập trung xử l  các  hoản nợ tạm ứng ngân sách  thanh quy t toán các c ng 

tr nh  dự án  thu hồi v n để bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển; thường xuy n r  soát 

t nh h nh xử l   thu hồi tạm ứng. Đ n đ c các chủ đầu tư  hẩn trư ng quy t toán các 

c ng tr nh  dự án ho n th nh  thực hiện nghi m các biện pháp ch  t i đ i với các chủ 

đầu tư  h ng nộp hồ s  quy t toán. R  soát  đề xuất điều chỉnh v n; ưu ti n b  trí v n 

cho các dự án c ng tr nh cấp bách  c ng tr nh c   hả năng ho n th nh trong năm 

2014. Tập trung giải ngân v n ODA của một s  dự án lớn. 

3. Thực hiện các công trình, chƣơng trình chào mừng K  niệm 40 năm 

Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nƣớc  30 4 1 75 - 

30 4 2015  và Đại hội lần thứ X Đảng bộ Thành phố, tiến tới Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII 

4. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, phòng, 

chống dịch bệnh; phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hoạt động truyền thông 

- Tổ chức th nh c ng các sự  iện lễ hội chính trị lớn trong 6 tháng cu i năm. 

Đẩy nhanh ti n độ thi c ng để đưa v o sử dụng dự án c ng tr nh xây dựng Trung tâm 

Nghệ thuật Cải lư ng  ưng Đạo (Rạp  ưng Đạo . Tập trung ho n th nh c ng tr nh 

tưởng niệm  hu di tích tổng tấn c ng xuân Mậu Thân; dự án đền tưởng niệm S i G n - 

Chợ Lớn - Gia Định. Chuẩn bị  hởi c ng các dự án: tượng đ i Bác  ồ  tượng đ i 

th ng nhất  tượng đ i Nam  ỳ  háng chi n  dự án c ng tr nh xây dựng Rạp Xi c v  

biểu diễn đa năng Phú Thọ. 

- Chuẩn bị điều  iện c  sở vật chất  đội ngũ tổ chức t t cho  hai giảng năm học 

mới; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học c  sở v  x a mù chữ cho người 

lớn; triển  hai thực hiện Đề án: “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; s  

  t 10 năm thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ng nh giáo dục v  

đ o tạo th nh ph  đ n năm 2020. Phấn đấu đưa v o sử dụng 1.527 ph ng học xây 

mới phục vụ cho năm học 2014 - 2015.  

- Tập trung xây dựng chư ng tr nh     hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

cho hệ th ng chính trị năm 2015 v  tổng   t thực hiện giai đoạn 2011 - 2015; ti p tục 

đẩy mạnh cải cách h nh chính  đổi mới sắp x p tổ chức  bộ máy  đáp ứng y u cầu nguồn 

nhân lực phát triển  inh t  - xã hội Th nh ph  đ n năm 2020 v  những năm ti p theo. 

- Thực hiện c  hiệu quả các chính sách an sinh xã hội  đ c biệt l  chư ng tr nh 

b nh ổn thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu ti n dung h ng Việt 

Nam”  tăng cường c ng tác  iểm soát giá cả; đa dạng h a các nguồn lực v  phư ng 

thức thực hiện chư ng tr nh giảm hộ nghèo  nâng hộ  há; đẩy mạnh phong tr o “đền 

 n đáp ngh a”  tích cực chăm lo cho diện chính sách  các đ i tượng xã hội; tăng 
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cường giải quy t việc l m  tạo việc l m mới cho người lao động; thực hiện c  hiệu 

quả Chư ng tr nh mục ti u qu c gia về việc l m  đồng thời giải quy t  ịp thời các vụ 

tranh chấp lao động v  quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp. 

5. Tập trung thực hiện có hiệu quả 6 Chƣơng trình đột phá theo Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX  

- Chuẩn bị s    t 5 năm thực hiện 6 Chư ng tr nh đột phá của Th nh ph ; nâng 

cao trách nhiệm của c  quan thường trực từng chư ng tr nh trong việc  iểm tra  đánh 

giá  đề ra các giải pháp mới từ thực tiễn để nâng cao chất lượng  hiệu quả  tạo bước 

chuyển bi n tích cực trong việc thực hiện từng chư ng tr nh đột phá trong những năm 

ti p theo. 

6. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - văn hóa 

- Xây dựng K  hoạch triển  hai Chi n lược phát triển th ng tin đ i ngoại giai 

đoạn 2013 - 2020.  

- Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao  inh t  nhằm phục vụ mục ti u phát triển 

 inh t  - xã hội của th nh ph ; triển  hai các hoạt động ngoại giao văn h a g p phần xúc 

ti n thư ng mại  đầu tư  quảng bá du lịch  văn h a của Việt Nam; phát huy vai tr  của 

đ i ngoại nhân dân  tăng cường giao lưu đ i thoại nhằm tranh thủ sự ủng hộ qu c t . 

Ti p tục tăng cường quan hệ với các hiệp hội  tổ chức  nhân dân các nước; củng c   mở 

rộng quan hệ với các đ i tác hiện c ; đồng thời xây dựng quan hệ với các đ i tác mới; 

đẩy mạnh v  nâng cao hiệu quả c ng tác phi chính phủ nước ngo i.  

7. Bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố 

- Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị  trật tự an to n xã hội tr n địa b n Thành 

ph ; tổ chức chu đáo  an to n tuyệt đ i các sự  iện chính trị  ng y Lễ của đất nước. Tăng 

cường ph ng  ch ng tham nhũng  lãng phí; ti p tục giải quy t các vụ việc  hi u nại  t  

cáo phức tạp.  

8. Tập trung cải cách hành chính; phòng, chống tham nh ng, lãng phí 

- Thực hiện nghi m Luật ti p c ng dân được Qu c hội  h a X      ỳ họp thứ 6 

th ng qua ng y 25 tháng 11 năm 2013 v  c  hiệu lực từ ng y 01 tháng 7 năm 2014. 

9. Tăng cƣờng công tác vận động nhân dân, phát động phong trào thi đua 

yêu nƣớc, thực hành tiết kiệm, thực hiện th ng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2014  

                 

                                                              BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 


