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A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 CỦA CẢ NƯỚC 

Năm 2012, từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công kéo 

dài ở khu vực châu Âu nên kinh tế Thế giới diễn biến không thuận lợi. Ở trong nƣớc, 

những vấn đề bất ổn tồn tại nhiều năm qua trong nội tại nền kinh tế chƣa đƣợc giải 

quyết triệt để đang tác động đến nền kinh tế, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra đã ảnh 

hƣởng mạnh đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Nhờ việc triển khai thực 

hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trƣơng theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, giải pháp 

của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội cả nƣớc 6 tháng đầu năm duy trì ổn định và đạt 

đƣợc một số kết quả cụ thể: 

 - Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước: Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) 

ƣớc tăng 4,38% so với cùng kỳ, trong đó quý I tăng 4%, quý II tăng 4,66%.  

 - Thu, chi ngân sách Nhà nước: Đến ngày 15 tháng 6 năm 2012, tổng thu ngân 

sách ƣớc tính đạt 316,8 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán năm; tổng chi ngân sách ƣớc 

tính đạt 376,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán năm, trong đó chi trả nợ và viện trợ 

47,3 nghìn tỉ đồng. 

 - Xuất, nhập khẩu hàng hóa: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 53,1 tỷ USD, 

tăng 22,2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 53,8 tỷ USD, tăng 6,9% 

so với cùng kỳ, mức tăng thấp nhất kể từ sau năm 2009. 

 - Chỉ số giá tiêu dùng: Chuyển biến theo hƣớng tích cực; chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) tháng 6 năm 2012 đã giảm 0,26% so với tháng trƣớc và ba tháng liên tiếp trƣớc 

đó chỉ tăng thấp ở mức dƣới 0,2% theo hƣớng mức tăng giảm dần; đây là tháng đầu tiên 

chỉ số CPI giảm sau 38 tháng tăng liên tục; trong 9 (chín) năm qua, đây là lần đầu tiên 

chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm so với tháng trƣớc.  

 - Đời sống dân cư, bảo đảm an sinh xã hội: Tổng kinh phí dành cho hoạt động 

an sinh xã hội và giảm nghèo hơn 2,7 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 636 tỷ đồng quà thăm 

hỏi và hỗ trợ các đối tƣợng chính sách, 352 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, 1,717 nghìn tỷ 

đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác. Ở khu vực nông thôn, tình trạng thiếu đói giáp hạt 

đƣợc cải thiện rõ rệt. 

 - Giáo dục, đào tạo: Cả nƣớc có 59/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục tiểu học đúng độ tuổi; 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học 

cơ sở. Tổng số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông là 848,7 nghìn học sinh, tỷ lệ 

98,97%. 
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 - Tình hình tai nạn giao thông: Cả nƣớc xảy ra 4.740 vụ tai nạn giao thông, giảm 

20,5% so cùng kỳ, số ngƣời chết giảm 19,3%, số ngƣời bị thƣơng giảm 22,6%. 

B. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG 

HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 

2012 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế thành phố gặp nhiều khó khăn, thách 

thức; giá lƣơng thực, thực phẩm và nguyên nhiên vật liệu biến động; thị trƣờng trong nƣớc 

thu hẹp, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất vẫn còn cao, nguồn tín dụng cho 

sản xuất chƣa đƣợc khơi thông; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp 

nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị giải thể, tạm ngƣng hoạt động, tình trạng thất 

nghiệp tăng; thị trƣờng chứng khoán và thị trƣờng bất động sản hoạt động trì trệ. Với quyết 

tâm cao của lãnh đạo thành phố, sự phấn đấu nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh 

nghiệp và nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2012 

đã đạt đƣợc kết quả cụ thể nhƣ sau:  

I. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU  

 1. Kinh tế thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn 

định hợp lý: 

- Tổng sản phẩm nội địa (GDP): Tăng 8,1%, cùng kỳ tăng 9,9%; trong bối cảnh 

khó khăn chung hiện nay, thì đây là mức tăng trƣởng hợp lý, quý I tăng 7,4%, quý II tăng 

8,8%, điều này cho thấy tăng trƣởng kinh tế của thành phố bƣớc đầu đã khởi sắc và có 

chiều hƣớng tăng trƣởng trở lại. 

- Dịch vụ: 

     + Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: Ƣớc đạt 262,942 nghìn tỷ 

đồng, tăng 22,3% (cùng kỳ tăng 22,5%).  

     + Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu ƣớc đạt 13,4 

tỷ USD, tăng 7,2% (cùng kỳ tăng 14,7%); nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu 

ƣớc đạt 9,9 tỷ USD, tăng 9,1% (cùng kỳ tăng 10,7%). Kim ngạch nhập khẩu ƣớc đạt 12,85 

tỷ USD, tăng 4,4% (cùng kỳ tăng 28,6%).  

     + Vốn huy động: Ƣớc đạt 907,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,58% so với cuối năm 

2011; trong đó huy động vốn bằng ngoại tệ ƣớc đạt 191,4 nghìn tỷ đồng, giảm 8,47%; huy 

động vốn bằng VNĐ ƣớc đạt 716,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,65%. Thực hiện các dự án đầu tƣ 

thuộc Chƣơng trình kích cầu của thành phố, đến nay đã có 32 dự án đƣợc phê duyệt với 

tổng mức đầu tƣ là 3.083,77 tỷ đồng, số vốn vay đƣợc ngân sách hỗ trợ là 1.533,35 tỷ 

đồng. 

      + Ngành du lịch: Tổng doanh thu dịch vụ lƣu trú, nhà hàng và du lịch lữ hành 

ƣớc đạt 34 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ; c luôn 

, việc tổ chức các sự kiện ngày càng chú trọng vào chiều sâu với các hoạt 

động ấn tƣợng, thiết thực, đáp ứng đƣợc yêu cầu của doanh nghiệp và du khách. 
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 - Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,43%, so với tháng 

12 năm 2011 tăng 2,05%, thấp hơn mức tăng của cả nƣớc. Chƣơng trình bình ổn thị trƣờng 

của thành phố đã đạt đƣợc mục tiêu đề ra và nhận đƣợc sự hƣởng ứng, đánh giá cao của 

ngƣời tiêu dùng, với lƣợng hàng hoá tham gia cung ứng dồi dào, phong phú, tạo hiệu 

ứng lan toả, dẫn dắt thị trƣờng, chất lƣợng đảm bảo và giá cả bán theo đúng giá đã đăng 

ký, mạng lƣới phân phối rộng khắp, chƣơng trình đã góp phần ổn định giá cả, kiềm chế 

lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; có 2.568 điểm bán hàng hóa bình ổn thị trƣờng giá, 

tăng 252 điểm so với thời điểm đầu chƣơng trình; bên cạnh đó, để hàng hoá bình ổn đến 

với ngƣời tiêu dùng vùng sâu, vùng xa, công nhân các khu công nghiệp - khu chế xuất, 

sinh viên...  

- Sản xuất công nghiệp - xây dựng:  

     + Tình hình hoạt động đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp: Tính 

đến ngày 31 tháng 5 năm 2012, tổng vốn đầu tƣ thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 

202,29 triệu USD, giảm 38,35% so với cùng kỳ năm trƣớc. Trong đó, tổng vốn thu hút đầu 

tƣ nƣớc ngoài đạt 75,84 triệu USD, giảm 59,45%; tổng vốn thu hút đầu tƣ trong nƣớc đạt 

126,45 triệu USD, giảm 10,39%; dự kiến tổng vốn đầu tƣ thu hút trong 6 tháng đầu năm 

2012 đạt 250 triệu USD, đạt 50% kế hoạch năm 2012. Hiện có 272.847 lao động đang làm 

việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp,  

     + Công trình xây dựng Khu Công nghệ cao: Triển khai 23 dự án xây dựng 

hạ tầng; cấp phép mới 3 dự án (công nghệ thông tin, dịch vụ công nghệ cao và R&D); 

lũy kế đến nay có 61 dự án đƣợc cấp phép với tổng vốn đầu tƣ đạt 2.038,86 triệu USD. 

Giá trị sản xuất sáu tháng đầu năm đạt 751,17 triệu USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ. 

- Nông nghiệp:  

     + Giá trị sản xuất nông nghiệp ƣớc đạt 4.276,2 tỷ đồng, tăng 5,8% (cùng kỳ 

tăng 5,7%); chƣơng trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tiếp tục phát huy tốt, tăng 

mạnh các sản phẩm có giá trị cao nhƣ: Cây hoa kiểng với tổng diện tích đến nay là 1.363 

ha, tăng 4,9%; nuôi chim yến lấy tổ đạt 500 kg, tăng 11,1%; cá sấu có khoảng 167.500 

con, giảm 9% so cùng kỳ; cá cảnh đạt 36 triệu con, tăng 9,1%; số lƣợng cá cảnh xuất 

khẩu đạt 3,728 triệu con, tăng 28,2%. 

     + Kết quả thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới: 

Thành phố tiếp tục thực hiện và điều chỉnh các nội dung của Đề án thí điểm chƣơng 

trình xây dựng nông thôn mới, phát triển ngành nghề nông thôn tại 6 xã; phê duyệt 

nguồn kinh phí thực hiện tiểu dự án chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và 

xây dựng mô hình thực hiện dự án phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi giai đoạn 

2012 - 2013 với tổng kinh phí thực hiện là 5,46 tỷ đồng.  

     + Tình hình hoạt động Khu Nông nghiệp Công nghệ cao: Có 8 nhà đầu tƣ 

đang hoạt động triển khai đầu tƣ xây dựng, kết hợp với sản xuất; hiện đã đầu tƣ gần 65 

tỷ đồng cho các hạng mục công trình nhƣ nhà màng, hệ thống giao thông, hệ thống cấp 

điện,... Đã cung cấp cho thị trƣờng hơn 9,8 tấn hạt giống các loại, 216 lít chế phẩm sinh 
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học, hơn 22 tấn thành phẩm, 2.000 bình nấm linh chi kiểng, 20.000 túi meo giống nấm 

và 100.000 bịch phối giống nấm... với doanh thu đạt trên 18,7 tỷ đồng. 

- Thu - chi ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn ƣớc đạt 102.317,6 tỷ 

đồng; nếu không tính ghi thu ghi chi là 100.353,6 tỷ đồng, đạt 44,17% dự toán, giảm 

1,51% (cùng kỳ tăng 29,7%); trong đó, thu nội địa 53.209,5 tỷ đồng, đạt 43,15% dự 

toán, giảm 0,01%. Tổng chi ngân sách địa phƣơng (trừ tạm ứng) ƣớc là 22.134,3 tỷ 

đồng, đạt 51,7% dự toán, tăng 13,47% (cùng kỳ tăng 14,35%).  

- Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội ƣớc đạt 56,1 nghìn tỷ đồng, 

tăng 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 15,9%). Chi đầu tƣ phát triển ƣớc đạt 11.734,82 

tỷ đồng, đạt 102,94% dự toán và tăng 3,78% so với cùng kỳ. Đầu tƣ trong nƣớc, có 

10.634 doanh nghiệp đƣợc thành lập với tổng số vốn đăng ký là 64.322,4 tỷ đồng. So với 

cùng kỳ, số lƣợng doanh nghiệp giảm 5,4% và số vốn đăng ký giảm 9%. Ngoài ra, còn 

có 15.908 doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (bằng so với cùng kỳ) với 

tổng vốn bổ sung là 87.281,1 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ). Tính chung, tổng vốn 

đăng ký thành lập mới và vốn bổ sung là 151.603,6 tỷ đồng. 

2. Quản lý đô thị: 

- Tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm: Đã khởi công xây dựng 

Cầu Sài Gòn 2; đƣờng vào trƣờng Đại học Sài Gòn, đƣờng An Phú Tây - Hƣng Long; 

đƣa vào sử dụng cầu Rạch Chiếc; đã phê duyệt dự án đầu tƣ nâng cấp, mở rộng đƣờng 

HT11. Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tƣ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

trọng điểm khác nhƣ: đƣờng dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ đƣờng Lê Văn Sỹ 

đến đƣờng Nguyễn Hữu Cảnh), đƣờng Tỉnh lộ 10, đƣờng Tỉnh lộ 10B, cầu Rạch Tra... 

- Công trình xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm: Tính từ đầu năm đến nay, đã 

chi trả bồi thƣờng 372,893 tỷ đồng cho 63 hồ sơ nhà đất với diện tích đất bồi thƣờng là 

1,6972 ha; lũy kế đến nay đã chi trả bồi thƣờng 16.127,57 tỷ đồng với diện tích đất bồi 

thƣờng là 710,69 ha/719,92 ha (đạt 98,47.% tổng diện tích bao gồm cả diện tích giao 

thông, sông rạch).  

3. Văn hóa - xã hội: 

- Văn hóa, thể dục, thể thao: Thành phố đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, 

tuyên truyền, cổ động chính trị gắn với tinh thần giáo dục lòng yêu nƣớc, truyền thống 

lịch sử của dân tộc; phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” tiếp tục 

phát triển khá toàn diện, chất lƣợng của danh hiệu văn hóa ngày đƣợc nâng cao; các 

chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thu hút 680.601 lƣợt ngƣời xem với hơn 

900 suất diễn ở các loại hình điện ảnh, xiếc, hát bội…  

- Hoạt động thể dục, thể thao: Diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng và 

phong phú; công tác giáo dục thể chất trong trƣờng học trên địa bàn đƣợc chú trọng; 

đoàn thể thao học sinh thành phố tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc đạt 112 huy 

chƣơng vàng, 22 huy chƣơng bạc, 23 huy chƣơng đồng, đứng hạng nhất toàn đoàn khu 

vực IV; thành phố đã đạt 189 huy chƣơng vàng, 153 huy chƣơng bạc, 136 huy chƣơng  
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đồng tại các giải thể thao trong nƣớc và 05 huy chƣơng vàng, 04 huy chƣơng bạc, 

11 huy chƣơng đồng tại giải quốc tế.  

- Giáo dục và đào tạo: Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

học 2011 - 2012 và công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2012 - 2013, trên địa 

bàn thành phố có 66.319 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong 

đó có 10.225 thí sinh hệ giáo dục thƣờng xuyên. Ngoài ra, công tác tuyển sinh các lớp 

đầu cấp phổ thông năm học 2012 - 2013 đang đƣợc tập trung triển khai với 50.633 thí 

sinh tham dự vào kỳ thi tuyển lớp 10 các trƣờng trung học phổ thông. Vận động đƣợc 

96,8 % trẻ 5 tuổi ra lớp; có 99,5% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 98,50 % trẻ trong độ tuổi 11 

đến 14 theo học bậc trung học cơ sở.  

- Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: 

     + Số lƣợt ngƣời khám và điều trị bệnh sáu tháng đầu năm khoảng 13,35 triệu 

lƣợt, tăng 5,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ 12,68 triệu lƣợt); số bệnh nhân điều trị nội trú 

khoảng 624 ngàn lƣợt, tăng 4,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ 598 ngàn lƣợt); số bệnh nhân 

điều trị ngoại trú khoảng 2,31 triệu lƣợt, tăng 5% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2,20 triệu 

lƣợt ); thành phố đã tổ chức đƣa cán bộ y tế của các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ 

chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dƣới; thành lập phòng khám vệ tinh để đáp ứng 

nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

     + Tiến hành thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở 262 cơ sở trên địa 

bàn thành phố; qua thanh tra, phát hiện 170 cơ sở vi phạm, ban hành 120 quyết định xử 

phạt với tổng số tiền 808,2 triệu đồng; tịch thu, tiêu huỷ các sản phẩm không bảo đảm 

chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thanh tra 47 cơ sở khám bệnh tƣ nhân, xử lý vi 

phạm tổng số tiền phạt 653,2 triệu đồng. 

- Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Số lao động đƣợc giải quyết 

việc làm ƣớc đạt 141.346 lao động, đạt 53,33% kế hoạch, trong đó có 56.153 lao động 

có chỗ làm mới, đạt 44,9% kế hoạch. Xét duyệt 151 dự án vay vốn sản xuất kinh doanh 

với số tiền 12,57 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho ngƣời bị thu 

hồi đất để thực hiện các dự án đầu tƣ trên địa bàn thành phố, giải quyết việc làm cho 

1.405 lao động; xét duyệt 194 dự án từ Quỹ quốc gia về việc làm. Đƣa 2.414 ngƣời lao 

động đi làm việc tại các nƣớc trên thế giới.  

- Công tác giảm nghèo, tăng hộ khá và bảo đảm an sinh xã hội:  

     + Công tác an sinh xã hội tiếp tục đƣợc cấp ủy đảng, chính quyền và xã hội 

quan tâm thực hiện tốt với nhiều giải pháp hiệu quả, đồng bộ giải quyết kịp thời khó 

khăn cho các đối tƣợng nghèo, ngƣời và gia đình có công, các đối tƣợng cần đƣợc bảo 

trợ góp phần ổn định cuộc sống của ngƣời dân. 

     + Tổng nguồn vốn đƣợc huy động cho vay ƣu đãi và tín dụng nhỏ cho các đối 

tƣợng ngƣời nghèo, hộ nghèo, tạo việc làm, hỗ trợ đào tạo cho ngƣời lao động thành 

phố là 2.673,448 tỷ đồng; hiện tổng số hộ nghèo toàn thành phố có mức thu nhập bình 

quân dƣới 12 triệu đồng/ngƣời/năm là 68.695 hộ, chiếm 3,76% tổng số hộ dân toàn  
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thành phố. Tổ chức chu đáo chăm lo Tết Nhâm Thìn năm 2012 cho các đối tƣợng thuộc 

diện chính sách, ngƣời cao tuổi, ngƣời nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… với tổng 

số tiền trên 1.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2011. 

4. Kết quả triển khai Kế hoạch “Năm 2012 - Năm an toàn giao thông”: Tình 

hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt so với cùng kỳ; đã xảy ra 3.192 vụ tai nạn 

giao thông đƣờng bộ (trong đó có 2.829 vụ va chạm, 363 vụ tai nạn giao thông từ ít 

nghiêm trọng trở lên), giảm 25,69%; làm chết 311 ngƣời, giảm 30%; bị thƣơng 169 

ngƣời, giảm 40%; xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đƣờng sắt (giảm 01 vụ), làm chết 01 

ngƣời (giảm 01 ngƣời); 06 vụ tai nạn đƣờng thủy (giảm 05 vụ), không ngƣời chết (giảm 

02 ngƣời), không ngƣời bị thƣơng (giảm 05 ngƣời); tình trạng ùn tắc giao thông từ 30 

phút trở lên đƣợc kéo giảm rõ rệt (xảy ra 06 vụ, giảm 80% so với cùng kỳ). 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 

Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2012: Tập trung 

tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện 

nhất quán chủ trƣơng kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng 

trƣởng bền vững; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng nâng cao chất lƣợng, 

hiệu quả và sức cạnh tranh; tập trung vào 8 nhóm giải pháp chủ yếu sau: 

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh 

doanh. 

- Tiếp tục duy trì ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. 

- Quản lý tốt nguồn thu, tập trung nguồn vốn ngân sách cho các dự án quan trọng. 

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giải quyết việc 

làm, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lƣợng giáo dục. 

- Đẩy mạnh hoạt động quản lý tài nguyên môi trƣờng, bảo vệ và kiểm soát ô nhiễm, 

tích cực phòng chống biến đổi khí hậu. 

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, thực hiện 

có hiệu quả “Năm An toàn giao thông”. 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện 6 chƣơng trình đột phá theo kế hoạch, mục 

tiêu, chỉ tiêu đã đƣợc xác định trong giai đoạn 2011 - 2015. 

- Tập trung thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2012; triển 

khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013. 

                    

                                                              BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 


