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Năm 2012, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động rất phức tạp và những khó 

khăn trong nƣớc, kinh tế thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thử thách; sức mua của 

thị trƣờng giảm, hàng tồn kho tăng cao, thị trƣờng bất động sản hoạt động trì trệ… đã 

ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân 

dân. Quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khóa XI; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy về nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2012, thành phố đã chủ động tập trung, nỗ lực, 

đoàn kết vƣợt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện các các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 

đề ra. Kết quả cụ thể đạt đƣợc nhƣ sau: 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 

  1. Kinh tế thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế đạt mức tăng trưởng khá: 

 - Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) ƣớc tăng 9,2% so với năm 2011, bằng 1,77 

lần tốc độ tăng trƣởng của cả nƣớc; trong đó, dịch vụ tăng 10,2%, công nghiệp - xây 

dựng tăng 8%, nông nghiệp tăng 5,1%, thực hiện nghiêm chủ trƣơng cắt giảm đầu tƣ 

công, kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng tăng dƣới 5%, thấp hơn mức tăng của cả nƣớc; khu 

vực kinh tế Nhà nƣớc, kinh tế tập thể đƣợc củng cố và phát huy vai trò nòng cốt trong 

việc ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh, bình ổn thị trƣờng.  

- Tổng thu ngân sách nhà nƣớc 209,674 nghìn tỷ đồng, đạt 92,29% dự toán, tăng 

5,57% so với ƣớc thực hiện năm 2012; chi ngân sách nhà nƣớc ƣớc đạt 49,224 nghìn tỷ 

đồng, đạt 131,52% dự toán.  

- Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội ƣớc thực hiện 217,073 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1%. 

Việc đầu tƣ từ vốn ngân sách thành phố đã góp phần đáng kể trong việc xây dựng mới 

cũng nhƣ cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố. 

Tất cả các dự án hoàn thành đƣa vào sử dụng đều đáp ứng đƣợc mục tiêu và hiệu quả 

đầu tƣ, nhất là các công trình giao thông, thoát nƣớc đô thị, giáo dục, y tế…Các công 

trình hoàn thành đƣa vào sử dụng đã phát huy đƣợc tác dụng tích cực, giải quyết đƣợc 

các nhu cầu về dân sinh, xã hội. 

- Thành phố đã tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp. Ƣớc đến hết năm 2012, có 25.318 doanh 

nghiệp đƣợc thành lập với tổng số vốn đăng ký là 208,12 nghìn tỷ đồng. Số doanh 

nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là 35.928 doanh nghiệp với tổng vốn bổ 

sung là 276,7 nghìn tỷ đồng. Đã gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 1.418 tỷ đồng; thực hiện gia hạn, giảm, miễn thuế 3.779,5 tỷ đồng, 
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trong đó miễn, giảm là 1.125,5 tỷ đồng, gia hạn là 2.654 tỷ đồng. Các chƣơng trình kết 

nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục đƣợc triển khai hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh 

nghiệp vƣợt qua giai đoạn khó khăn; tổ chức 6 “Phiên chợ hàng Việt” để hỗ trợ quảng 

bá thƣơng hiệu, mở rộng thị trƣờng thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tƣ và thƣơng 

mại; hỗ trợ lãi vay kích cầu tổng cộng 184 dự án với tổng vốn ngân sách hỗ trợ trong 

năm ƣớc thực hiện 523,326 tỷ đồng... 

  - Chƣơng trình bình ổn thị trƣờng đã góp phần duy trì lƣợng hàng hóa dồi dào, 

đảm bảo khả năng can thiệp để cân đối cung cầu, giá cả hợp lý, đảm bảo chất lƣợng vệ 

sinh an toàn thực phẩm, giúp hạn chế đƣợc hiện tƣợng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột 

biến, không để xảy ra thiếu hàng cục bộ; đến nay có 4884 điểm bán hàng bình ổn của 

49 doanh nghiệp. Chƣơng trình bình ổn đã trở thành một trong những công cụ điều tiết 

giá một cách hữu hiệu song song với việc thực hiện tích cực Cuộc vận động “Ngƣời 

Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các siêu thị, trung tâm thƣơng mại đã chấp 

hành tốt chủ chƣơng của thành phố, lƣợng hàng hóa dồi dào, giá cả phù hợp; chủ động 

đƣa hàng Việt Nam chất lƣợng cao vào kinh doanh với nhiều chủng loại phong phú, đa 

dạng, giá cả hợp lý, hầu hết đều có phân phối các mặt hàng tham gia Chƣơng trình bình 

ổn thị trƣờng; tỷ lệ hàng hóa Việt Nam tại Metro là 90%, BigC là 85 - 90%, Lotte là 

60% và Giant là 60%. Nguồn hàng phục vụ Tết Quý Tỵ dồi dào; tổng nguồn vốn các 

doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho 3 tháng trƣớc, trong và sau Tết đạt 

6.681,8 tỷ đồng, tăng 23,9%, nguồn vốn chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trƣờng là 

3.436,4 tỷ đồng, tăng 21,4% so với Tết Nhâm Thìn 2012. 

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

đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm:  

- Hoàn thành và đƣa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm góp phần phục vụ 

tốt nhu cầu đi lại của ngƣời dân nhƣ: Công trình nút giao thông Gò Dƣa, đƣờng Hoàng 

Sa - Trƣờng Sa, tổ chức thông xe các cầu Rạch Chiếc, cầu Đinh Bộ Lĩnh, cầu Phú 

Long, cầu Mỹ Thủy, nhánh 1 cầu Đỏ... Tiếp tục khởi công nhiều dự án xây dựng kết 

cấu hạ tầng giao thông quan trọng khác nhƣ tuyến tàu điện ngầm (Metro) số 1, cầu Sài 

Gòn 2, cầu vƣợt bằng thép tại ngã tƣ Thủ Đức, ngã tƣ Hàng Xanh, 02 nút giao thông và 

dải phân cách trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ An Sƣơng đến An Lạc). Nhƣ vậy trong 

năm 2012, thành phố dự kiến hoàn thành và đƣa vào sử dụng 185 công trình với tổng 

vốn khoảng 14.729 tỷ đồng. 

- Tổng số hộ dân đô thị đƣợc cấp nƣớc sạch tính đến cuối năm 2012 đạt 

1.309.555 hộ, nâng tỷ lệ hộ dân đô thị đƣợc cấp nƣớc sạch đạt 87%, đạt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra, chỉ tiêu cấp nƣớc sinh hoạt bình quân đầu ngƣời đạt 125 lít/ngƣời/ngày.  

3. Hoạt động khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, chăm sóc 

sức khỏe nhân dân có tiến bộ:  

- Triển khai 157 đề tài, dự án, trong đó 53 đề tài, dự án khoa học công nghệ đƣợc 

nghiệm thu; các chƣơng trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp đã đƣợc triển 
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khai nhƣ: Đào tạo nâng cao kỹ năng tƣ vấn doanh nghiệp tái cấu trúc đổi mới công 

nghệ; thiết kế cải tiến thiết bị, dây chuyền sản xuất trong các ngành cơ khí chế tạo, tự 

động hoá, năng lƣợng, chế biến thực phẩm; thiết kế chế tạo thiết bị, sản phẩm thay thế 

nhập khẩu nhƣ nghiên cứu phục hồi và chuyển giao robot sơn; thiết kế, chế tạo robot 

kiểm tra đƣờng ống thoát nƣớc... 

- Mạng lƣới trƣờng lớp phát triển đều khắp, phù hợp theo quy hoạch tạo điều 

kiện thuận lợi cho học sinh đến trƣờng; đƣa vào sử dụng 1.344 phòng học mới và tăng 

cƣờng thêm 968 phòng phục vụ học tập đạt chuẩn; duy tu, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật 

chất trƣờng học với tổng kinh phí 201,56 tỷ đồng; bổ sung sách giáo khoa thƣ viện và 

trang thiết bị các trƣờng học với tổng kinh phí 376,67 tỷ đồng. Các đoàn thể chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội trao 52.944 suất học bổng cho học sinh với số tiền 26,2 tỷ đồng. 

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 đạt tỷ lệ 98,18%, 

riêng hệ bổ túc trung học phổ thông đạt 80,25%.  

- Nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng trong năm đƣợc tổ chức đáp 

ứng yêu cầu giáo dục truyền thống và nhu cầu hƣởng thụ văn hóa của nhân dân; Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục phát triển khá toàn diện 

và chất lƣợng của danh hiệu ngày càng đƣợc nâng cao. Công tác vận động, nâng cao 

vai trò của các tổ chức nhân dân tạo ra bƣớc chuyển căn bản trong việc cƣới, việc tang, 

lễ hội theo hƣớng văn minh, tiết kiệm, chống phô trƣơng, lãng phí tiếp tục đƣợc phát 

huy; hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa đƣợc quan tâm chỉ đạo thực 

hiện. Phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong nhân dân tiếp tục phát triển; trong 

năm, số ngƣời tập luyện thể dục, thể thao thƣờng xuyên chiếm 26,5%; 100% trƣờng 

học đảm bảo chƣơng trình giáo dục thể chất.  

- Mạng lƣới khám chữa bệnh đƣợc tập trung đầu tƣ; cơ sở vật chất, trang thiết bị 

y tế đƣợc nâng cấp; chất lƣợng dịch vụ khám chữa bệnh đƣợc cải thiện; các chính sách 

khám chữa bệnh cho ngƣời nghèo, trẻ em dƣới 6 tuổi, các đối tƣợng chính sách xã hội, 

ngƣời và gia đình có công đƣợc quan tâm và triển khai thực hiện; công tác phòng ngừa 

dịch bệnh đƣợc chú trọng, kéo giảm số ca tử vong do dịch bệnh; số lƣợt ngƣời khám 

chữa bệnh, bệnh nhân điều trị nội trú, bệnh nhân điều trị ngoại trú đều tăng. 

4. Cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, tập 

trung chăm lo cho công nhân, đồng bào nghèo, cận nghèo, người và gia đình có công 

với Nước: 

- Giải quyết việc làm ƣớc đạt 288.499 lƣợt lao động, đạt 108,86% kế hoạch; đƣa 

khoảng 2.414 ngƣời lao động đi làm việc tại các nƣớc trên thế giới; tỷ lệ thất nghiệp 

của thành phố giảm xuống còn 4,9%. Công tác đào tạo nghề tiếp tục thực hiện theo 

hƣớng xã hội hóa, tăng cƣờng số lƣợng và hiệu quả ở các cấp đào tạo.   

- Công tác giảm nghèo, tăng hộ khá đạt kết quả tiến bộ, ƣớc đến cuối năm số hộ 

nghèo giảm xuống còn 62.002 hộ với 282.157 nhân khẩu, chiếm 3,4% tổng số hộ dân 

toàn thành phố; số hộ cận nghèo (thu nhập bình quân đầu ngƣời trên 12 triệu đồng/năm 
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đến 16 triệu đồng/năm), còn lại cuối năm 2012 là 90.000 hộ, chiếm tỷ lệ 4,93% tổng hộ 

dân thành phố. Thành phố đã xây dựng thêm 675 căn nhà tình nghĩa và nhà tình thƣơng 

cho ngƣời nghèo với tổng số tiền 19,798 tỷ đồng; chống dột 683 căn nhà với tổng số 

tiền là 6,284 tỷ đồng; ƣu tiên đẩy mạnh các chƣơng trình cấp thẻ bảo hiểm y tế xã hội 

cho ngƣời nghèo, hộ nghèo; cấp thẻ đi xe buýt cho ngƣời tàn tật; hỗ trợ học phí cho học 

sinh, sinh viên nghèo…  

- Công tác bảo đảm 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; thực hiện việc giảm thuế cho ngƣời có 

phòng cho thuê, cơ sở giữ trẻ, đồng thời áp dụng giá điện theo định mức qui định, qua 

đó đã giúp cho ngƣời có phòng cho thuê thấy đƣợc sự quan tâm của chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tính đến ngày 01 tháng 10 năm 2012, 

có 63.489 ngƣời có phòng cho thuê hƣởng ứng thực hiện, giúp 1.199.703 ngƣời ở trọ 

giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống và 1.691 cơ sở giữ trẻ tƣ thục, nhóm trẻ 

gia đình không tăng giá giữ trẻ cho 149.754 con công nhân, lao động.  

5. 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:  

- Thành phố đã tập trung tăng cƣờng lực lƣợng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm 

trên các tuyến, địa bàn, có tình hình phức tạp về vi phạm giao thông; xử lý các nhóm 

đối tƣợng có tính chất phức tạp, thƣờng xuyên vi phạm giao thông. Tăng cƣờng kiểm 

tra việc thi công của các công trình trên đƣờng bộ đang khai thác nhằm đảm bảo an 

toàn giao thông, mỹ quan đô thị, xử lý nghiêm các đơn vị thƣờng xuyên vi phạm; tổ 

chức giao thông khoa học, hợp lý, bảo đảm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao 

thông hiện hữu và khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông. Tình hình giao thông 

thành phố giảm cả 3 mặt, giảm 149 vụ (18%)  tai nạn giao thông, giảm 133 ngƣời 

(32,87%) số ngƣời bị thƣơng, giảm 113 ngƣời (16,1%) số ngƣời chết; xảy ra 02 vụ ùn 

tắc giao thông trên 30 phút, giảm 23 vụ (92%). 

6. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định; công 

tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực: 

- Thƣờng xuyên tổ chức luyện tập, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ an 

toàn các sự kiện chính trị, lễ, tết; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2012. Tăng cƣờng công tác tuần tra, mật phục, tập trung vào các tuyến, 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về hình sự, địa bàn giáp ranh và địa bàn cần chuyển hóa, 

kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án.  

- Quan hệ hữu nghị giữa thành phố với các địa phƣơng nƣớc ngoài diễn ra sôi 

nổi, đa dạng, đạt hiệu quả thông qua trao đổi đoàn ra, đoàn vào và hoạt động hợp tác cụ 

thể, thiết thực, góp phần triển khai chính sách đối ngoại của cả nƣớc. Nhiều dự án hợp 
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tác cụ thể trong quan hệ đối ngoại với Lào, Campuchia, Myanmar, Philippines, Pháp, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Hoa Kỳ đã đƣợc triển khai có hiệu quả.  

- Lãnh đạo thành phố đã tổ chức gặp gỡ và cung cấp thông tin chính thức về tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chỉ tiêu phát triển năm 2012; danh mục 

các dự án kêu gọi đầu tƣ đến mạng lƣới các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở 

nƣớc ngoài cũng nhƣ các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện nƣớc 

ngoài tại thành phố… Tính đến nay, thành phố đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với 28 địa 

phƣơng nƣớc ngoài và đã ký kết hợp tác kinh tế - xã hội với 34 tỉnh, thành phố trong cả 

nƣớc trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển các tỉnh 

cũng nhƣ thành phố. 

7. Cải cách hành chính; phòng, chống tham  nhũng; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo có tiến bộ: 

- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật giai đoạn 2011 - 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm 04 Đề án: Hoàn thiện Quy 

trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp; 

kiện toàn tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố; tăng cƣờng bồi dƣỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế và cán bộ, 

công chức kiểm soát thủ tục hành chính; hoàn thiện quy định về công tác kiểm tra, xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 

bàn thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nƣớc của 

thành phố tiếp tục đƣợc đầu tƣ; hạ tầng mạng thông tin của thành phố đƣợc củng cố và 

tăng cƣờng. Tính đến nay, đã triển khai hệ thống quản lý văn bản cho 72 sở -ngành, 

quận - huyện (16 sở; 32 ban, ngành; 24 quận, huyện) và đã liên thông kết nối các đơn vị 

triển khai với nhau. 

- Đã tập trung tăng cƣờng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiến hành 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, qua đó đã phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, thu hồi tài sản 

nộp lại ngân sách; kịp thời đƣa ra xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, tuyên 

nhiều mức án nghiêm khắc, có tính răn đe.  

- Tình hình khiếu nại, tố cáo tại Văn phòng Tiếp công dân thành phố giảm về số 

lƣợng, tuy nhiên vẫn còn phức tạp về nội dung và có hiện tƣợng tiếp tục khiếu nại 

hoặc tố cáo những vụ đã giải quyết xong. Văn phòng Tiếp công dân đã thực hiện tốt 

công tác tiếp công dân thƣờng xuyên, xử lý đơn bƣớc đầu (đạt 99,77%), hoàn thiện 

Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan tiếp công dân các cấp trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh.  

II. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2013  

1. Mục tiêu tổng quát: 

- Tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, nâng cao chất lƣợng 
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tăng trƣởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố, phấn đấu tăng 

trƣởng cao hơn năm 2012; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 6 Chƣơng trình đột 

phá, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế; bảo đảm an sinh xã hội và 

phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trƣờng, giữ vững an ninh - chính trị và trật tự - an toàn xã 

hội, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 

thành phố 5 năm 2011 - 2015 và Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.   

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

- Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) trên địa bàn tăng 9,5% - 10%; GDP theo 

giá thực tế khoảng 684.700 tỷ đồng - 686.700 tỷ đồng; GDP bình quân đầu ngƣời đạt 

khoảng 4.000 USD/ngƣời; giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ tăng khoảng 10,5% 

- 10,8%; giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 8,5% - 

9,2%; giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, ngƣ nghiệp tăng 5%; kim ngạch xuất 

khẩu tăng 13,5%; chỉ số giá tiêu dùng năm 2013 thấp hơn tốc độ tăng của cả nƣớc ; 

phấn đấu thực hiện đạt và vƣợt các chỉ tiêu về việc làm, cơ bản xóa hộ nghèo theo 

tiêu chí của thành phố, giáo dục - đào tạo, y tế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo 

đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trƣờng. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: 

Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; tập trung nguồn lực 

thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. 

- Tập trung thực hiện Chƣơng trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi 

mô hình tăng trƣởng kinh tế, chủ động tái cấu trúc kinh tế thành phố theo hƣớng nâng 

cao chất lƣợng, hiệu quả, năng suất tổng hợp và năng lực cạnh tranh. Xây dựng chƣơng 

trình ứng dụng và phát triển công nghệ cao, tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp 

công nghệ cao trong GDP của thành phố.  

- Đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ thị trƣờng, 

nhất là chính sách thuế, tín dụng, thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất 

phù hợp, tăng cƣờng quảng bá thƣơng hiệu, xúc tiến đầu tƣ mở rộng thị trƣờng; hỗ trợ lãi 

suất để các doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, đổi mới thiết bị, công nghệ; phát triển mạnh hệ 

thống phân phối, đa dạng hóa các loại hình thƣơng mại bán lẻ hiện đại, gắn với phát triển 

chƣơng trình bình ổn thị trƣờng thành phố. 

Quản lý xây dựng và phát triển đô thị bền vững. 

- Triển khai quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch các khu đô thị mới   

(Thủ Thiêm, Nam Sài Gòn, Cảng Hiệp Phƣớc, Tây Bắc) và các khu dân cƣ mới, tái bố 

trí dân cƣ hợp lý, bảo đảm các tiêu chuẩn đô thị hiện đại; kêu gọi đầu tƣ, khẩn trƣơng 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng, chỉnh trang các khu đô thị mới, khu đô thị vệ tinh, kết hợp 

thực hiện tốt các chƣơng trình phát triển nhà ở xã hội, nhà lƣu trú công nhân, ký túc xá 
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sinh viên, nhà ở tái định cƣ, nhà cho ngƣời thu nhập thấp theo hƣớng xã hội hóa; tập trung 

thực hiện quy hoạch phát triển nông thôn mới.  

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác Vùng và quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm, 

cải thiện và bảo vệ môi trƣờng; tăng cƣờng bảo vệ môi trƣờng nguồn nƣớc lƣu vực 

sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. 

- Tăng cƣờng thực hiện Chƣơng trình giảm ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao 

thông trên cả 3 mặt: số vụ, số ngƣời chết, số ngƣời bị thƣơng;

 

- Tăng cƣờng phát triển nguồn và mạng cấp nƣớc đô thị, quản lý chặt chẽ việc 

khai thác nƣớc ngầm. Tiếp tục thực hiện tốt chƣơng trình, kế hoạch của thành phố ứng 

phó với biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng; đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng; xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi vi phạm. 

Phát triển văn hóa, thể dục - thể thao; giáo dục - đào tạo, khoa học - công 

nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

- Tạo điều kiện để nhân dân thành phố tiếp cận, từng bƣớc nâng cao mức hƣởng 

thụ các loại hình, sản phẩm văn hóa lành mạnh, có giá trị thẩm mỹ cao; đồng thời tăng 

cƣờng các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn sản phẩm phi văn hóa, phản động ảnh hƣởng 

tiêu cực đến nhân dân, nhất là đối với thanh, thiếu niên. 

- Tiếp tục nâng cao chất lƣợng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở cơ sở” gắn với văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông và thực hiện tốt nếp 

sống văn minh trong việc cƣới, việc tang và lễ hội; thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy 

giá trị các di sản văn hoá dân tộc.  

- Tiếp tục đẩy mạnh Chƣơng trình về phát triển thể dục - thể thao thành phố, thể 

thao quần chúng; tăng cƣờng giáo dục thể chất trong trƣờng học, vận động nhân dân 

thƣờng xuyên tham gia hoạt động thể dục để rèn luyện sức khỏe; đầu tƣ nâng cao chất 

lƣợng thể thao thành tích cao. 

- Tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục - đào tạo, chất lƣợng đội ngũ giáo viên; 

đổi mới chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp giảng dạy, đặc biệt coi trọng giáo dục lý 

tƣởng, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống cho học sinh. Thực hiện tốt công tác phổ 

cập giáo dục ở các bậc học. Đẩy mạnh Chƣơng trình nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

giai đoạn 2011 - 2015; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý, cán bộ khoa học - công nghệ, doanh nhân, lao động kỹ thuật. 

- Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý và chính sách phát triển khoa học và công 

nghệ theo hƣớng xã hội hoá, thu hút các nguồn lực đầu tƣ cho khoa học và công nghệ; 

thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng kiến vào sản xuất - 

kinh doanh.  
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- Tiếp tục nâng cao năng lực và chất lƣợng khám chữa bệnh và chăm sóc sức 

khỏe nhân dân. Phát triển đội ngũ cán bộ y tế đảm bảo số lƣợng, chất lƣợng. Triển khai 

hiệu quả Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về y tế; tăng cƣờng phòng, chống dịch bệnh; 

tuyên truyền, vận động và hỗ trợ ngƣời cận nghèo thực hiện thẻ bảo hiểm y tế.  

Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp thực hiện Đề án giảm hộ 

nghèo, tăng hộ khá; phấn đấu đến cuối năm 2013, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ 

nghèo (theo tiêu chí thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/ngƣời/năm trở xuống) còn dƣới 

2% trên tổng hộ dân thành phố; đồng thời tiếp tục hỗ trợ đối với các hộ diện cận nghèo. 

- Thực hiện tốt các quy định, chính sách về ƣu đãi ngƣời có công với Nƣớc; huy 

động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nƣớc chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất 

và văn hóa của diện chính sách, phụng dƣỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện tốt 

chính sách trợ giúp xã hội.  

- Đẩy mạnh thông tin phục vụ giao dịch, giới thiệu việc làm cho ngƣời lao động, 

ngƣời sử dụng lao động; thực hiện chặt chẽ, hiệu quả dự án cho vay vốn giải quyết việc 

làm với lãi suất thấp thông qua Quỹ quốc gia về việc làm. 

- Chú trọng tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa cho công 

nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, ngƣời lao động có thu nhập thấp, giải quyết 

kịp thời các chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với lao động 

mất việc làm. 

- Tiếp tục vận động ngƣời có nhà trọ cho thuê chung sức hỗ trợ giá nhà trọ cho 

công nhân, ngƣời lao động nghèo, sinh viên theo tinh thần chia sẻ khó khăn, tƣơng 

thân, tƣơng trợ của ngƣời có nhà trọ cho thuê, ngƣời thuê và có sự góp sức của doanh 

nghiệp; hỗ trợ lãi vay cho các đối tƣợng có nhà trọ vay để sửa chữa, nâng cấp phòng 

trọ. Phát huy hiệu quả các chƣơng trình chăm lo Tết cho đồng bào nghèo, ngƣời lao 

động, công nhân, sinh viên khó khăn không về quê ăn Tết, hỗ trợ vé xe,... trong dịp Tết 

Quý Tỵ 2013, bảo đảm mọi ngƣời, mọi nhà đƣợc vui Tết. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

- Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với nâng cao năng lực, hiệu 

lực, hiệu quả điều hành quản lý của bộ máy chính quyền; nâng cao trách nhiệm thực thi 

công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch 

quy định, quy trình về thủ tục hành chính, hƣớng dẫn để nhân dân, doanh nghiệp dễ hiểu, 

dễ thực hiện và giám sát việc thực hiện.  

- Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có phẩm chất, năng lực, trọng dân, gần dân, học dân, hết lòng hết sức phục vụ 

nhân dân; tăng cƣờng thanh tra công vụ, khắc phục cho đƣợc tình trạng nhũng nhiễu, vòi 

vĩnh khi thực thi công vụ; góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, 

chuyên nghiệp, hiện đại. 
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- Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; phân cấp, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, đề 

cao trách nhiệm ngƣời đứng đầu đơn vị, địa phƣơng; xử lý nghiêm các trƣờng hợp sai 

phạm; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám 

sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

- Khẩn trƣơng giải quyết dứt điểm trong năm 2012 các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

tồn đọng kéo dài; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, kiến nghị của 

công dân, doanh nghiệp.  

Bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả 

công tác đối ngoại. 

- Hoàn thành với chất lƣợng cao công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2013. 

Nâng cao chất lƣợng giáo dục quốc phòng, an ninh. Thực hiện nghiêm túc chủ trƣơng 

về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cƣờng quốc phòng, an ninh. 

- Tăng cƣờng đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kéo giảm tội phạm 

hình sự; sơ kết, nhân rộng toàn thành phố mô hình chuyển hóa địa bàn trọng điểm; tiếp 

tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm an toàn, 

trật tự giao thông. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - văn hóa với địa phƣơng các nƣớc, nhất là các 

nƣớc láng giềng và các đối tác quan trọng. Thực hiện tốt công tác về ngƣời Việt Nam 

định cƣ ở nƣớc ngoài nhằm thu hút và phát huy nguồn lực cho sự phát triển thành phố; 

tăng cƣờng, đổi mới phƣơng thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại để quảng bá hình 

ảnh đất nƣớc, thành phố đến với bạn bè quốc tế và kiều bào nƣớc ngoài. 

Tăng cường công tác vận động, đoàn kết, tập hợp nhân dân  

  - Hệ thống chính trị các cấp tăng cƣờng 

nhu cầu, nguyện vọng, tƣ tƣởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời giải quyết 

có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã 

hội phát động phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nƣớc trên các 

lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa, trật tự, an 

toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, xã hội - nhân đạo, tƣơng trợ, giảm nghèo, phòng 

chống tội phạm, bảo vệ môi trƣờng, học tập, sáng tạo khoa học - công nghệ; tiếp tục 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với tăng cƣờng chỉ đạo, kiểm tra thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở;  nhân 

rộng sáng kiến, điển hình tiên tiến từ cơ sở phấn đấu vƣợt qua khó khăn, thách thức thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013./. 

 

                                                                      BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 


