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____________ 
 

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn 

hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là 

đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.  

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. HCM đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị 

quyết 16) 

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã quán 

triệt, nỗ  lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện các nghị 

quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả quan 

trọng, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố 

đối với cả nước. Thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh 

hiệu cao quý: “Thành phố Anh hùng”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 

“Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, được hai lần tặng thưởng Huân chương Sao 

vàng. 

Tuy nhiên Bộ Chính trị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyến điểm như: Việc tổ 

chức thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa tạo được bước đột phá phát huy tiềm 

năng, lợi thế của Thành phố. Các cơ chế, chính sách được cho chủ trương thí điểm 

chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tính đột phá, kết quả chưa rõ nét. Nhiều yếu tố 

làm mất dần lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh so với các địa phương 

khác.  

Trên cơ sở đó, với nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao cho Thành phố: Xây 

dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng vai trò ngày càng lớn với khu 

vực và cả nước, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, 

khoa học – công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á. Ban Chấp hành Trung 

ương đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 24 tháng 10 năm 2017 về sơ kết 5 

năm thực hiện Nghị quyết 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ 

Chí Minh đến năm 2020 và Quốc hội thông qua Nghị quyết số 54/NQ/QH14 ngày 

24 tháng 11 năm 2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM. 

Điều này được tin là sẽ giúp Thành phố tháo gỡ khó khăn, phát huy lợi thế để phát 

triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.  

2. Nội dung cơ bản của Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương 
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- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết 16 

đã đề ra gắn với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng 

bộ Thành phố. 

- Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình 

huống; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh. 

- Thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố phải đặt 

trong tổng thể chung của cả nước kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng, trong 

khuôn khổ pháp luật; việc gì đã rõ thì cho làm ngay, việc gì chưa rõ, phức tạp thì 

cho làm thí điểm, sơ kết, tổng kết để nhân rộng. 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương 

xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc phối hợp, hỗ trợ Thành phố Hố Chí 

Minh theo tinh thần Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị. 

- Định kỳ hàng năm, Ban Bí thư và Chính phủ sẽ làm việc với Thành phố để 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

3. Nghị quyết số 54/NQ/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội 

về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM 

Nội dung Nghị quyết 54 của Quốc hội đã đồng ý cho Thành phố thí điểm tập 

trung vào 4 nội dung: 

1. Thẩm quyền quản lý đất đai: Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết 

định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch. 

Nội dung này trước đây thuộc thẩm quyền của Chính phủ và nằm trong các quy định 

chung của cả nước về quản lý đất nông nghiệp, trong đó có những quy định không 

phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố. 

2. Thẩm quyền quản lý đầu tư: Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết 

định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách thành phố theo 

quy định của Luật đầu tư. Những dự án trong nhóm này không chỉ liên quan đến 

mức vốn đầu tư trên 100 tỷ mà còn là những dự án liên quan đến quốc phòng – an  

ninh, dự án có tác động lớn đối với khu vực, các dự án đầu tư khai thác quặng và các 

tài nguyên... Những dự án này trước đây cũng phải thông qua Chính phủ nay giao về 

cho Thành phố chủ động sẽ giúp rút ngắn thời gian thực hiện.  

3. Thẩm quyền quản lý tài chính - ngân sách nhà nước: Hội đồng nhân dân 

Thành phố đề xuất Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết 

định áp dụng trên địa bàn Thành phố thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với 

một số hàng thòa tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Ngoài ra Hội đồng 

nhân dân Thành phố sẽ được quyết định áp dụng tăng mức thu thuế, được thu các 

khoản phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí đã được ban hành. 

Mục đích của việc tăng các khoản thu thuế, phí, lệ phí này không phải nhằm tăng 

nguồn thu cho nhân sách Thành phố mà mục đích chính đó là Thành phố áp dụng 

các mức thu này như một công cụ kinh tế để quản lý, hạn chế những lĩnh vực Thành 



3 

 

phố không khuyến khích, phát triển Thành phố theo đúng định hướng và bảo vệ môi 

trường. 

4. Quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền: Theo đó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

5. Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý: Hội 

đồng nhân dân Thành phố được quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu 

nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập 

do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc. 

Với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực, Nghị quyết 54 của Quốc hội là một quyết 

sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển Thành phố 

sau 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hơn 30 năm đổi mới, giúp 

Thành phố vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên của mình trong quá trình phát 

triển, vừa phát huy tốt nhất các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị 

và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển 

Thành phố nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, từng bước giải quyết có cơ sở khoa 

học và thực tiễn các thách thức lớn đối với sự phát triển của Thành phố trong 30 - 50 

năm tới. 

- Nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

TP.HCM đã tạo hứng khởi không chỉ cho TP.HCM mà còn cả nước. 05 lĩnh vực 

được Nghị quyết điều chỉnh khác với các qui định pháp luật hiện hành nhưng vẫn 

tuân thủ Hiến pháp - Động lực mới phát triển Thành phố. 

- Nghị quyết 16 của Quốc hội là Quyết sách đột phá để TP.HCM phát triển 

nhanh, bền vững hơn vì cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và XII của 

Đảng, Nghị quyết 16 và Kết luận 21 của Bộ Chính trị. 

- Ngay khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết 54, Thành phố đã có các 

văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bước chuẩn bị kỹ càng: Nghị quyết số 08-NQ/TU 

ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X và 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP. HCM (kỳ họp thứ 7, từ ngày 15 – 16/3/2018) 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển TP. HCM. Trên cơ sở Nghị quyết 54 của QH và Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố xác định 21 đề án, 

nội dung cần thực hiện, trong đó có 13 đề án, nội dung thực hiện thường xuyên và 8 

đề án cần tổ chức nghiên cứu, đề xuất. 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thanh phố, quận 1 đang xây dựng kế 

hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 

06 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 

54/2017/QH14 của Quốc hội và Kế hoạch số 171-KH/TU, ngày 28 tháng 12 năm 
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2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 24 

tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị. 

Thời gian thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội chỉ 05 năm, trong đó cần 

triển khai tập trung tất cả các giải pháp trong giai đoạn 2018-2020, sơ kết vào cuối 

2020 và báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Tinh thần của Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân Thành phố là: triển khai quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo Kết luận số 21-KL/TW 

của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội với tinh thần cùng cả nước, vì cả 

nước, xứng đáng với niềm tin mà Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân cả 

nước đã dành cho Thành phố trong suốt thời gian qua. Xây dựng TP. HCM văn 

minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vu vực và cả nước; từng bước trở 

thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của đất 

nước và khu vực Đông Nam Á. 

 


