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VỂ 4 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ

2020-2025/2030

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thử XI, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 04 chương trình phát triển Thành phố Hồ Chí 
Minh; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các 
chương trình, đề án thành phần để cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội, phục vụ mục tiêu phát triển thành phố; 51 chương trình, đề 
án thành phần đã được lấy ý kiến trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học và sở, 
ngành liên quan trong quá trình xây dựng và được Ban chấp hành Đảng bộ thành 
phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 xem xét, cho ý kiến thông qua 47 chương trình, đê' án.

Nội dung tóm tắt 51 chương trình, đề án thành phẩn cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

1. Đê án điểu chỉnh tỷ lệ điểu tiết ngân sách Thành phố Hổ Chí Minh giai 
đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách Trung ương và 
tạo tiền đề để thành phố phát triển nhanh, bển vững

Trong 2 thập kỷ qua, tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố có xu hướng 
giảm qua từng thời kỳ ổn định ngân sách từ 33% (năm 2000) và sau 20 năm 
giảm còn 18%. Ngân sách thành phố được hưởng hàng năm không đáp ứng 
được việc đầu tư để phát triển giao thông, chống ngập, bảo vệ môi trường, phát 
triển y tế, giáo dục, nhà ở, chi thường xuyên cho hệ thống quản lý nhà nước
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và dịch vụ công đủ để địa phương tiếp tục phát triển với tốc độ hợp lý, bền vững 
hơn, đóng góp cho ngân sách quốc gia nhiều hơn, người dân hạnh phúc hơn. 
Thành phố sử dụng vốn ngân sách để thu hút vốn đáu tư khác của xã hội xấp xỉ 
gấp 2 lần cả nước nhưng tỷ trọng vốn đấu tư tù ngân sách trên tổng vốn đầu tư 
xã hội có xu hướng giảm dần.

Để thành phố phát triển nhanh, bển vững hơn nữa, tù đó tạo ra nguồn thu lớn 
hơn và có ý nghĩa đột phá trong giai đoạn hiện nay, thành phổ cần cọ nguồn lực 
ngân sách tương xứng đảm bảo các nhu cẩu đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội trên địa bàn. Do đó, bên cạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, thu hút 
vốn đầu tư, thì việc Trung ương xác định tỷ lệ điều tiết số thu cho ngân sách thành 
phố phù hợp, ổn định áp dụng trong thời kỳ ồn định ngân sách sẽ tạo thụận lợi cho 
thành phố phát triển vì cả nước trong thời gian tới là hết sức cần thiết và đặc biệt 
là sẽ đóng góp nhiều hơn cho ngân sách cả nước. Thành phố sẽ sử dụng nguồn lực 
tài chính từ việc tăng điều tiết cho ngân sách thành phố để ưu tiên tập trung đâu 
tư xây dựng hệ thống giao thông cửa ngõ, phát triển đường vành đai, đường trên 
cao, đường cao tốc mang tính chất kết nối liên vùng nhằm phát huy tột vai trò 
trung tâm vùng và nâng cao hiệu quả hên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam.

Thành phố đã làm việc với các bộ, ban, ngành Trung ương xem xét đổng ý chủ 
trương tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố:

Giai đoạn 2022 - 2025: 23%

Giai đoạn 2026 - 2030: 26%.

Đây cũng chính là các tỷ lệ điều tiết đã được Quốc hội giao cho thành phố ở các 
giai đoạn trước: giai đoạn 2007 - 2010 (26%), giai đoạn 2011 - 2016 (23%).

2. Đề án tổ chức chính quyển đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Với quy mô dân số và mật độ dân cư cao nhất cả nước (thực tế có trên 10 triệu 
người đang sinh sống, học tập và làm việc), quy mô kinh tế và cường độ hoạt động 
kinh tế lớn nhất cả nước, yêụ cầu đặt rá là các quyết định quản lý hành chính cửa 
chính quyên thành phỗ phải được triển khai đen chính quyền cơ sở, đến người 
dân và doanh nghiệp nhanh và chính xác, được thi hành kịp thời, đồng bộ, hạn 
chế các cấp trung gian. Với các biến động vê' kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, 
dân cư tăng nhanh sẽ cần một bộ máy chính quyền đô thị hiện đại, có khả năng 
lập kế hoạch, sử dụng các tài nguyên, phát triển các dịch vụ hạ tầng đổng bộ, 
hiệu quả cao, đáp ứng nhanh. Công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển
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kinh tế - xã hội phải được rút ngắn thời gian, quy trình xây dựng, phê duyệt và 
triển khai thực hiện thống nhất trong các cấp chính quyền toàn thành phố. Thực 
tế ở các nước phát triển, bộ máy chính quyền đô thị cũng khác vùng nông thôn.

Đề án và Nghị quyết về tổ chức chính quyển đô thị tại Thành phố Hổ chí Minh 
được xây dựng trên cơ sở pháp lý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và trên cơ sở thực 
tiễn thành phố đã thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, 
huyện, phường giai đoạn 2009 - 2016 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nội dung trọng tâm của Đề án là đề xuất không tổ chức Hội đổng nhân dân 
quận, phường tại Thành phố Hồ Chí Minh; điều chỉnh một số chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân thành phố, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân quận, ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường 
trong điều kiện không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường nhằm tinh gọn, 
đổi mới mạnh mẽ và linh hoạt hoạt động của bộ máy chính quyền; giải quyết các 
vấn đề lớn của đô thị đặc biệt, phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của thành phố đối 
với vùng và cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bển vững; 
đổng thời, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình đổi mới, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị.

Mối quan hệ giữa Nhân dân với chính quyền đô thị sẽ ngày càng được tăng 
cường theo hướng đảm bảo thực thi quyền dân chủ trực tiếp và quyển giám sát 
của người dân; nâng cao vai trò của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; 
đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng thành phố thông minh; tăng cường công 
tác kiểm tra, thanh tra công vụ, tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến 
nghị của người dân...

Đề án và Nghị quyết đang được Bộ Nội vụ chủ trì, cùng các bộ, ngành Trung 
ương thẩm định, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua làm 
cơ sở tổ chức thực hiện.

3. Đề án thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phỗ Hổ Chí Minh

Năm 1997, huyện Thủ Đức được giải thể và hình thành 03 quận mới trên diện 
tích của huyện Thủ Đức: quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9. Qua hơn 20 năm 
phát triển, 03 quận trên đã hình thành nhiều cơ sở kinh tế, giáo dục - đào tạo, 
hạ tầng mới có ý nghĩa quan trọng với phát triển thành phố, như: Khu Công nghệ 
cao, cụm đại học phía Đông thành phố, đường Vành đai 3, tuyến tàu điện ngẩm
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tuyến Bến Thành - Suối Tiên, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Cảng Container Cát 
Lái lớn nhất Việt Nam... Thành phố đã chủ động tổ chức thành công thi tuyển 
quốc tế về ý tưởng thiết kế quy hoạch khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía 
Đông thành phố (bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của Quận 2, Quận 9 và 
quận Thủ Đức) nhằm hình thành vùng động lực phát triển mới của thành phố.

Đây là tiền để rất quan trọng để có thể hình thành một đô thị sáng tạo tương 
tác cao của thành phố và để đô thị sáng tạo tương tác cao phát huy tác dụng thì 
đô thị này phải do một đơn vị hành chính quản lý về mặt Nhà nước chứ không 
thể thuộc 03 quận như hiện nay. Dọ đó, cẩn một bộ máy quản lý hành chính 
Nhà nước thống nhất, đồng bộ, hiện đại và hiệu quả, một cấp chính quyền đô thị 
phù hợp có đây đủ thẩm quyển, sự chủ động cao để phát huy tổng hợp thế mạnh 
của 3 quận, của thành phố, khu vực và cả nước, biến đô thị sáng tạo, tương tác 
cao phía Đông thành phố thành một cực tăng trưởng mạnh mẽ nhất, lớn nhất 
của thành phố và khu vực.

Để án thành lập thành phọ Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 03 quận cộ tổng diện 
tích 211,56 km2 - quy mô dân số 1.013.795 người, là mô hình “thành phổ trong 
thành phố’ nhằm giúp nơi đây thành “hạt nhân”, một cực tăng trưởng mới thúc 
đẩy kinh te thành phổ và Vung kinh te trọng điểm phía Nam trong bối cành cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ. Thành phố Thủ Đức kỳ vọng 
đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố, tương đương 
khoảng 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước, góp phần thiết lập chuỗi giá 
trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo 
chuẩn quốc tế, hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp vươn tầm quốc tế.

4. Đê' án chuyển một sọ huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH13 ngày 12/3/2019 của 
ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2Ọ19 của 
Chính phủ về thực hiện sắp xẹp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong 
giai đoạn 2019 - 2021, Hội nghị Thành ủy lần thứ 34, khóa X (cuối năm 2019) đã 
định hướng chuyển một số huyện lên quận đến năm 203Ọ.

Theo quy đính tại Nghị quyết s<5 Ĩ210/2ÕĨ6/ƯBTVQH13 ngày 25 tháng 5 
năm 2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội vê' phân loại đô thị thì điểu kiện 
để thành lập đơn vị hành chính đô thị hoặc nâng cấp từ đơn vị hành chính nông 
thôn (huyện) thành đơn vị hành chính đô thị (thị xã, thành phố, quận) thì phải 
có chương trình phát triển đô thị và đơn vị hành chính đó phải đạt các tiêụ chí, 
tiêu chuẩn của loại đô thị. Qua rà soát số liệu hiện trạng tiêu chuẩn đô thị của
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5 huyện (Bình chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ) thì cả 5 huyện đều chưa 
đủ tiêu chuẩn, tiêu chí để nâng cấp thành quận. Do đó, thành phố đã chỉ đạo: (1) 
Đẩy nhanh tiến độ lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố 
HỒ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Lập Chương trình phát 
triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình phát triển đô thị từng huyện 
song song với công tác lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố 
Hồ Chí Minh; (3) Rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn loại đô thị để xây dựng Đê' án 
công nhận loại đô thị tương ứng đối với từng huyện để có cơ sở xây dựng Đề án 
chuyển huyện thành quận.

Trên cơ sở đáp ứng các điều kiện về đô thị, thành phố sẽ xây dựng các Đề án 
thành lập đơn vị hành chính đô thị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Đê' án xây dựng Thành phỗ Hổ Chí Minh trở thành đô thị thông minh 
giai đoạn 2017 - 2025

Thành phố bắt đầu triển khai Đê' án từ tháng 11 năm 2017. Đến nay, đã tổ chức 
triển khai và cơ bản đạt được các mục tiêu Đê' án đê' ra trong giai đoạn 2017 - 
2020. ủy  ban nhân dân thành phố đã đổng ý chủ trương lập Báo cáo đê' xuất chủ 
trương đầu tư cho 79 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 9.667 tỷ đồng.

Để tiếp tục triển khai Đê' án Đô thị thông minh từ nay đến năm 2025, thành 
phố tiếp tục đưa ra các giải pháp, nội dung công việc cụ thể nhằm đạt các mục 
tiêu, tầm nhìn mà Đê' án đô thị thông minh đặt ra, đồng thời phù hợp với hiện 
trạng và nhu cầu phát triển thành phố tròng giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu tổng quát cho việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành 
đô thị thông minh đến năm 2025 là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, hướng 
đến kinh tế tri thức, kinh tế số; quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo; nâng 
cao chất lượng môi trường sống và làm việc; tăng cường sự tham gia quản lý của 
người dân.

Chương trình đưa ra các nhiệm vụ chính như sau:

(1) Tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thiện 4 Trung tâm của Đê' án Đô thị thông 
minh, bao gổín: Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở 
cho thành phố; Trung tâm điểu hành đô thị thông minh của thành phố; Trung 
tâm mô phỏng dự báo kinh tế xã hội; Trung tâm An toàn thông tin thành phố.

(2) Triển khai xây dựng chính quyển điện tử, chuyển đổi dần chính quyền 
điện tử sang chính quyển số để phù hợp với vai trò của chính quyền quản lý đô 
thị thông minh.
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(3) Phát triền hạ tầng phục vụ triển khai đô thị thống minh.

(4) Triển khai Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo (AI).

(5) Tiếp tục triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại trong các 
lĩnh vực như giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, giáo dục, y tế, an toàn 
thực phẩm, chỉnh trang và phát triển đô thị, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các nhóm giải pháp bao gổm: Nhóm giải pháp về xây dựng hệ sinh thái khởi 
nghiệp; Nhóm giải pháp về nguổn nhân lực; Nhóm giải pháp về xây dựng các cơ 
chế, chính sách, hướng dẫn phục vụ triển khai đô thị thông minh; Nhóm giải pháp 
về tài chính; Nhóm giải pháp khuyến khích sự tham gia của người dân; Nhóm 
giải pháp vê' giám sát, đánh giá công tác triển khai đô thị thông minh; Tăng cường 
hợp tác quốc tế trong triển khai đô thị thông minh.

6. Chương trình Chuyển đổi số tại Thành phố Hổ Chí Minh

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ dến toàn 
cẩu, làm thay đổi cặn bản kinh tế và xã hội, đòi hỏi chính phủ, doanh nghiệp 
các nước trên thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, đòi hỏi những sự 
thay đổi để phù hợp trước sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật. Các quốc 
gia trên thế giới tiến hành xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy chuyển đổi sọ. 
Việt Nam nói chung và Thành phố Hổ Chí Minh nói riêng cũng không thể nằm 
ngoài xu hướng chuyển đổi số.

Mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của thành phố là phát triển chính quyền 
số, kinh tế số, chuyển đồi số trong các ngành với tinh thần; “Là đầu tàu kinh tế 
của cả nứớc, đi đâu trong thực hiện mồ hình tăng trưởng mới. Phát triển nhanh 
và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, 
phong trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, là trung tâm khởi nghiệp 
sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần 
hoàn. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm 
lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực.”

Chương trình đưa ra các nhiệm vụ chính như sau;

- Đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán 
bộ, cống chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thành phố.
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- Phát triển hạ tầng số, tập trung phát triển hạ tẩng viễn thông - công nghệ 
thông tin, hạ tầng Internet vạn vật, hạ tầng dữ liệu.

- Phát triển nền tảng số, tập trung phát triển nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ 
liệu, nền tảng Internet vạn vật, nền tảng trí tuệ nhân tạo, nền tảng kết nối dịch 
vụ số hóa, nển tảng chuỗi khối, nền tảng định danh điện tử,...

- Xây dựng và phát triển chính quyền số nhằm phục vụ người dân và doanh 
nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước; triển khai kho 
dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố; thực hiện 
số hóa và sù dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của chính quyền.

- Tạp trung phát triển kinh tế số, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, thúc 
đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; 
triển khai chính quyền số phục vụ phát triển kinh tế số.

- Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông 
vận tải, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, logistics, môi trường, năng 
lượng, đào tạo nhân lực.

- Triển khai các công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và tăng cường 
hợp tác quốc tế trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

7. Đê' án Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông 
thành phổ giai đoạn 2020 - 2035

Thành phố Hồ Chí Minh một thành phố phát triển và là cửa ngõ để kết nối 
Việt Nam với thị trường toàn cầu. Thành phố là một trong những trung tâm khởi 
nghiệp lớn nhất của thế giới và là thành viên của Liên minh sáng tạo đổi mới toàn 
cầu; là nơi có trường đại học quốc gia, các cơ sở nghiên cứu và khu phát triển 
phần mềm tốt nhất. Bên cạnh đó, thành phố có truyền thống văn hóa khởi nghiệp 
mạnh mẽ và có lực lượng lao động lành nghề từ các tỉnh lân cận và các quốc gia 
khác, là nơi tiếp nhận 21,2% lao động lành nghê' của Việt Nam, với năng suất lao 
động cao nhất cả nước.

Để chuẩn bị cho mục tiêu phát triển, tiếp nối lịch sử đổi mới sáng tạo của 
Nhân dân thành phố, phát huy ngu ổn nhân lực lao động chất lượng cao, việc hình 
thành và phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí 
Minh nhằm nâng cao chất lượng táng trưởng và cạnh tranh là hết sức cần thiết 
trong giai đoạn sắp tới.
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Dự thảo Để án đề ra một số giải pháp thực hiện gồm: (1) Giải pháp về quy hoạch 
khống gian đô thị, quy hoạch kinh tế - xã hội; (2) Giải pháp về quản lý đất đai, tài 
sản đô thị; (3) Giải pháp về đẩu tư và thu hút đẩu tư; (4) Giải pháp vê' xây dựng 
cơ sở hạ tâng, hạ tầng số và chuyển đổi số; (5) Giải pháp về quản lý; (6) Giải pháp 
về nghiên cứu và giáo dục; (7) Giải pháp về xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp.

Dự thảo Đề án xác định 7 nhóm nội dung cụ thể cần tập trung thực hiện trong 
giai đoạn 2020 - 2025 gồm: (1) Quy hoạch, tạo ra quy định và chính sách; (2) 
Phát triển kinh tế - xã hội; (3) Phát triển giao thông; (4) Phát triển hạ tầng số; (5) 
Quản lý ngập lụt, không gian xanh và sử dụng đất; (6) Đào tạo nguồn nhân lực; 
(7) Tổ chức bộ máy Nhà nước.

8. Để án Hình thành và phát huy các hội đổng phát triển các ngành kinh tế 
giai đoạn 2020 - 2025

- Hiện nay, cơ chế quản lý, xây dựng, triển khai các chương trinh, kế hoạch 
phát triển kinh tế thành phố vẫn theo cách làm cũ, chưa có sự đổi mới để thu 
hút trí tuệ, kinh nghiệm của các tầng lớp Nhân dân, các thành phân kinh tế cùng 
tham gia. Cụ thể, việc xây dựng chính sách và điều hành phát triển kinh tề thành 
phố trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các ngành kinh tế chủ lực, mũi nhọn, chủ 
yếu dựa vào bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước, thiếu sự tham gia của các nhà 
khoa học, cộng đổng doanh nghiệp; dẫn đến các các chủ trương, chính sách đôi 
khi còn chung chung, thiếu các căn cứ biện chứng khoa học, chưa theo sát thực 
tiễn sự phát triển của thị trường và hoạt động của doanh nghiệp,... nên còn bị 
động, chưa phát huy cao hiệu quả khi triển khai thực hiện.

- Lãnh đạo thành phố có quan tâm hơn đến hoạt động của các doanh nghiệp, 
các nhà khoa học; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị với sự tham gia của đại diện 
các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà khoa học và doanh nghiệp để trao đổi, 
thảo luận về các chủ trương, chính sách, cũng như việc tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp ngành, các cơ quan nghiên cứu khọa 
học, tổ chức tàí chính trong việc nghiên cứu, xây dựng vầ phỗi hợp theo dõi việc 
thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển ngành còn hạn chế, rời rạc, chưa 
có sự kết nối. Đồng thời, sự phối hợp giữa ngân hàng với doanh nghiệp, nghiên 
cứu khoa học và doanh nghiệp đã được thực hiện (hội nghị kết nối ngân hàng - 
doanh nghiệp; sàn giao dịch khoa học - công nghệ,...) nhưng chưa đạt hiệu quả 
cao, cẩn có sự tham gia của chính quyển để tháo gỡ về cơ chế, chính sách.
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- Việc hình thành và phát huy các hội đổng phát triển các ngành kinh tế là 
cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp, các nhà nghiên 
cứu và tổ chức tài chính trong việc nghiên cứu, xây dựng và phối hợp theo dõi 
quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển các ngành kinh tế 
trong thời gian tới, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố.

- Hiện nay thành phố đã thành lập các Hội đồng Phát triển ngành công nghiệp 
Thành phố Hổ Chí Minh, bao gồm:

+ Hội đổng phát triển ngành Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông;

+ Hội đồng phát triển ngành Cơ khí;

+ Hội đồng phát triển ngành Cao su - Nhựa;

+ Hội đổng phát triển ngành Công nghiệp thực phẩm.

- Trong thời gian tới sẽ thành lập thêm các Hội đồng, bao gồm:

+ Hội đổng phát triển ngành Thương mại điện tử;

+ Hội đồng phát triển ngành Dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng, logistics;

+ Hội đồng phát triển ngành Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng - Bảo hiểm 
(gọi chung là Hội đổng phát triển ngành Tài chính thành phố);

+ Hội đổng phát triển ngành Dịch vụ tư vấn, khoa học - công nghệ;

+ Hội đồng phát triển ngành Kinh doanh bất động sản;

+ Hội đồng phát triển ngành Du lịch Thành phố;

+ Hội đổng phát triển ngành nông nghiệp đô thị thành phố.

- Thành phần tham gia Hội đổng bao gồm: Đại diện các cơ quan Nhà nước, 
nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức tài chính.

9. Đề án Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên 
địa bàn Thành phố Hổ Chí Minh

Hiện nay ở nước ta, Nhà nước quản lý đất đai bằng 4 công cụ, bao gồm: pháp 
luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất, tài chính đất đai và hành chính đất đai.

Trong quản lý đất đai hiện nay, do chưa thực hiện đầy đủ 3 công cụ quy hoạch 
sử dụng đất đai, tài chính đất đai và hành chính đất đai đã làm cho Nhà nước
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và Nhân dân không thể chủ động kiểm soát quá trình hình thành giá trị đẫt đai 
tăng thêm do đầu tư mang lại, cũng như giải quyết tốt việc phân phối lợi ích tù 
giá trị đất đai tăng thêm này.

Do vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X dã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên 
cứu “Để án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa hàn 
Thành phố Hổ Chí Minh’’ nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển đô thị. Dự 
thảo Đề án gồm một số nội dung chính như sau:

Thứ nhất: Đánh giá thực ưạng và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
quản lý đất đai hiện nay, như: những bất cập của Luật Đất đai và vướng mắc với các 
quy định pháp luật khác; kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo quy hoạch sử dụng đất 
và những vẫn đề cần nhận thức trong công tác lập quy ho ạch, kế hoạch sử dụng đất 
của thành phố; vê' tài chính đất đai (giá đất và định giá đất); về quản lý đất công sản, 
do Nhà nước trực tiếp quản lý; về hành chính về đất đai; về công tác thu hổi đất 
theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đẫt; vê' công tác giám sát, đánh giá hiệu quả 
sử dụng đất.

Thứ hai: Đê' ra những định hướng hên quan đến công tác quản lý đất đai; 
trong đó nêu rõ những yêu cầu quản lý đất đai được Trung ương đặt ra trong quá 
trình phát triển và một số vấn đê' cần nghiên cứu trong công tác quản lý đất đai 
tại thành phố.

Thứ ha: Đê' xuất phương án quản lý sử dụng đất tăng tính hiệu quả, bao gổm:

(1) Đánh giá hiệu quả việc quản lý và sử dụng đất đai thông qua việc nghiên 
cứu, xây dựng hệ thống chỉ số đối với tùng loại đất, kể cả đất sử dụng cho mục 
đích công và mục đích tư và tổ chức hệ thống giám sát của người dân và cơ quan, 
tổ chức "theo dõi và đánh giá”.

(2) Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nghiên cứu đổi mới hệ 
thống quy hoạch sử dụng đất tại các huyện; chuyển quy hoạch sử dụng đẫt các 
huyện sang cách tiếp cận quy hoạch không gian để công tác quy hoạch kết nối 
được giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn tại 
các huyện và việc phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước.

(3) Vể tài chính đất đai (trự nội dung thuế và phí), nghiên cứu vê' quy định 
khung trong công tác định giá đất; xử lý giá trị đất đai tăng thêm theo các dự án 
phát triển hạ tẩng; xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hổi đẫt; 
tin học hóa việc tính giá đất theo bảng giá đất nhằm bảọ đảm khách quan.
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(4) Vê' quản lý đất công sản, do Nhà nước trực tiếp quản lý, nghiên cứu thành 
lập một đoàn liên ngành để thực hiện tổng rà soát mặt bằng sử dụng đất công theo 
định kỳ 5 năm (đất do Nhà nước trực tiếp quản lý) để xử lý vi phạm, và đề xuất 
phương án sắp xếp lại, tăng hiệu quả sử dụng; đặt ra yêu cẩu phải nhận chuyển 
nhượng rộng hơn nhằm trả lại một diện tích đất công tương ứng với giá trị đất 
công xen cài sẽ được sử dụng cho dự án.

(5) Về hành chính đất đai, tạo lập hệ thống thông tin đất đai, công cụ phục vụ 
cho hành chính vê' đất đai.

(6) Nâng cao hiệu quả của chuyển dịch đẫt đai theo quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; trong đó có nghiên cứu quá trình chuyển dịch đất đai và xây dựng bổ 
sung cơ chế hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất.

10. Đê' án thúc đẩy quan hệ giữa Thành phố Hổ Chí Minh với các địa 
phương trọng điểm thuộc các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam, phục vụ 
mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Thành phổ Hổ Chí Minh 
giai đoạn 2020 - 2025

- Thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế với 53 địa phương 
ở 5 châu lục. Trong đó, có 37 địa phương của 11 nước có quan hệ đối tác chiến 
lược với Việt Nam, chiếm 68% tổng số các địa phương nước ngoài có quan hệ 
hữu nghị hợp tác với thành phố.

- Tuy nhiên, quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế cấp địa phương của Thành phố 
Hồ Chí Minh còn một số nội dung chưa thật hiệu quả. Tù thực tế trên, thành phố 
xây dựng Đê' án nhằm: khắc phục trình trạng thiếu thứ tự ưu tiên, mục tiêu và 
lộ trình triển khai trong quan hệ đối ngoại của thành phố; mở rộng không gian 
phát triển, tìm động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của thành phố; nắm bắt xu 
thế hội nhập sâu rộng của quốc gia, tận dụng nguồn lực và các khuôn khổ hợp 
tác đối tác chiến lược cấp quốc gia hiện có nhằm tranh thủ nguồn vốn đẩu tư, thị 
trường; đồng thời nâng cao vị thế quốc tế của thành phố.

- Đê' án đê' xuất 10 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai: (1) Điều chỉnh tên gọi, 
mức độ quan hệ phù hợp; (2) Thành lập Tổ công tác Đối ngoại và Hợp tác quốc 
tế; (3) Xây dựng chiến lược định vị để thành phố trở thành thành phố quốc 
tế; (4) Nâng cao năng lực cán bộ; (5) Táng cường các kênh thông tin, liên lạc, 
thúc đẩy triển khai đối ngoại số; (6) Tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao và 
các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài; (7) Thúc đẩy các hoạt động 
giao lưu, đối ngoại Nhân dân giữa thành phố và các đối tác; (8) Xây dựng cơ sở
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dữ liệu thông tin tổng hợp các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế thành phố; 
(9) Thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa thành phố và các địa 
phương trọng điểm, giữa các sở, ban, ngành của thành phố với các đối tác địa 
phương; (10) Thúc đẩy hoạt động thu hút đẵu tư vào Thành phộ Họ Chí Minh.

11. Để án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát Đảng và 
Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025

Đảng bộ thành phố luôn quan tâm phát huy lòng yêu nước, truyền thống cách 
mạng, tinh thẩn đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, đồng lòng, chung sức của Nhân 
dân cùng thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; nỗ lực từng bước vượt qua những 
khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hộí, 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự 
phát triển của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Đóng góp tích cực vào những thành tựu đó, có vai trò to lớn của Nhân dân 
Thành phố; trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thể. hiện vai trò 
trung tâm đoàn kết, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tích cực trong vận 
động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; đổng thời phát huy dân chủ, vận động Nhân dân tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, 
chính quyển và đưa ra những ý kiến đóng góp đúng đắn, kịp thời đã giúp các cấp 
ủy, chính quyền điều chỉnh, khắc phục hạn chế và thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh 
đạo, quản lý phát triển địa phương, đơn vị.

- Đề án xác định 04 quy trình giám sát với đối tượng giám sát và mô hình hóa 
thành sơ đồ. Hình thức giám sát tập trung chủ yếu là tổ chức Đoàn giám sát.

- Những điểm mới khi tổ chức thực hiện Đề án:

+ Đối với tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
cấp trên giám sát cấp ủy, chính quyền cấp dưới và các cơ quan tham mưu, giúp 
việc của cẫp ủy, chính quyển cùng cấp giai đoạn 2020 - 2025 và giám sát cấp ủy, 
chính quyền cùng cấp giai đoạn 2025 - 2030'

+ Đối với cá nhân: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 
hội cấp trên giám sát người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyển cấp 
dưới giai đoạn 2020 - 2025 và giám sất người đứng đầu cấp ủy, người đứng chính 
quyển cùng cấp giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời mở rộng giám sát cán bộ chủ 
chốt, cán bộ, đảng viên.
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+ ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, phối hợp với các tổ 
chức chính trị - xã hội hướng dẫn việc thực hiện công tác giám sát theo Để án đã 
ban hành. Trong đó, nghiên cứu xây dựng các mô hình giám sát của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với từng đối tượng giám sát 
cụ thể; đồng thời, nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hợp tác của đối 
tượng được giám sát về việc cung cấp thông tin, tổ chức tiếp đoàn giám sát, việc 
báo cáo nội dung theo yêu cầu của chủ thể giám sát, việc tiếp thu, giải quyết các 
ý kiến sau giám sát; từ kết quả đánh giá này, có kiến nghị với cấp ủy về việc đánh 
giá thi đua đối với đối tượng được giám sát khi không đảm bảo các tiêu chí đánh 
giá của quá trình và sau giám sát.

12. Đề án Tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030

Thời gian qua, thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua, trong 
đó có nhiều phong trào thi đua, mô hình, cách làm mới mang tính sáng tạo 
được nhân rộng đến nhiều địa phương trên khắp cả nước như: phong trào 
“Doanh nghiệp, doanh nhân đổng hành cùng thành phố đổi mới - phát triển”; 
phong trào “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp”; phong trào 
thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; phong trào thi đua “Giảm ô 
nhiễm môi trường gắn với Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả 
rác ra đường và kênh rạch”,... đã góp phần xây dựng thành phố từng bước 
trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học 
công nghệ, của nền kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa đang đặt ra 
cho thành phố nhiều vận hội và thách thức mới. Để sớm xây dựng thành 
phố trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, khởi nghiệp, thành phố xây dựng 
Đề án “Tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” và xem đây là một trong những 
giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu của Đề án nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý của thành phố, 
cơ chế tổ chức bộ máy, kiện toàn hội đồng thẩm định các ý tưởng, mô hình giải 
pháp sáng tạo tham gia giải thưởng, đảm bảo hoạt động tổ chức các giải thưởng 
sáng tạo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Phát huy cao độ nguồn 
lực xã hội dổi dào, phát huy tính sáng tạo to lớn của các tầng lớp Nhân dân, xây 
dựng nội dung, tiêu chí thi đua sáng tạo bao quát ở các lĩnh vực, góp phần nâng 
cao đời sống của người dân, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc 
phòng - an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.
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13. Chương trinh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính 
(PAR Index) và Chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI), cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đẩu tư của Thành phố Hổ 
Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025

Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả cọng tác cải cách hành 
chính, đáp ứng yêu cẩu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện 
đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, nâng caọ năng lực cạnh tranh của thành phố.

Vể Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính:

- Tiếp tục đổi mới, cải cách đồng bộ các lĩnh vực cải cách hành chính, tập 
trung xác định cụ thể mục tiêu, sản phẩm đột phá của giai đoạn, của từng năm.

- Đồi mới phương thức phục vụ của chính quyền, lấy người dân, doanh nghiệp 
làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo cải cách hành 
chính; xác định ứng dụng cộng nghệ thông tin, công Cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy 
thực hiện cải cách hành chính.

- Chương trình đặt ra 3 chỉ tiêu cơ bản:

+ Thứ nhất: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 95% trở lên, riêng lĩnh vực xử 
lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 90% trở lên.

+ Thứ hai: 100% ủy  ban nhân dân các phường, xã, thị trấn đạt chuẩn vê' trang 
thiết bị và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cẫp huyện đạt chuẩn hiện đại.

+ Thứ ba: Mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, 
việc giải quyết thủ tục hành chính, việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo 
dục, y tế đạt 95% trở lên vào năm 2025.

Đối với Chương trinh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện 
môi trường đẩu tư, kinh doanh, thành phố xác định một số nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm gồm:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò giám sát 
của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hệi và người dân đối với việc cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố.

- Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, kế hoạch, quy trình xử lý công 
việc; tăng cường đối thoại giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để giảm chi phí đào tạo cho doanh 
nghiệp. Phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
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14. Đê' án Thành lập Trung tâm hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa Thành 
phổ HỒ Chí Minh ở Saint Petersburg (Liên bang Nga) năm 2020

Để án nhằm triển khai kết quả công tác tại Nga và Israel của đồng chí Bí thư 
Thành ủy trong năm 2018. Mục tiêu của Đề án là thành lập 1 trung tâm có chức 
năng, nhiệm vụ quảng bá, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 02 
nước nói chung và hỗ trợ hợp tác vể văn hóa nói riêng; được đầu tư trên cơ sở là 
1 dự án kinh tế, tự cân đối tài chính để duy trì hoạt động, thực hiện các dịch vụ 
du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, tổ chức sự kiện, đầu mối hỗ trợ quảng 
bá, xúc tiến kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu giữa 02 nước, 02 thành phố; 
quảng bá, giao lưu văn hóa.

Nhiệm vụ chính của Trung tâm:

- Nắm bắt kịp thời thông tin, xu hướng, nhu cầu và thị hiếu du lịch của du 
khách Nga, phục vụ công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, quảng 
bá, xúc tiến du lịch 2 chiều Nga - Việt Nam, làm cầu nối giữa các đối tác du lịch 
Saint Peterburg, Nga và đối tác tại Thành phố Hổ Chí Minh; có văn phòng làm 
việc, ván phòng du lịch lữ hành quảng bá điểm đến Việt Nam và Thành phố Hồ 
Chí Minh.

- Là địa điểm cho các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư: tổ chức các 
chương trình hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo về kinh tế, thương mại, đầu 
tư, văn hóa, du lịch Thành phố Hổ Chí Minh; cung cấp thông tin vê' định hướng 
đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai bên; là đầu mối để giới thiệu hàng hóa doanh 
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến với người tiêu dùng Saint Petersburg.

- Là địa điểm cho các hoạt động tạo sự gắn kết, hỗ trợ, tuyên truyền về du lịch, 
văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, tạo sự kết nối giữa cộng 
đổng người Việt, cộng đổng lưu học sinh tại Saint Petersburg, tại Nga, tham gia 
sinh hoạt định kỳ, tham gia vào hoạt động quảng bá du lịch của Thành phố Hổ Chí 
Minh hoặc của Việt Nam khi có các chương trình, sự kiện hên quan, xúc tiến các 
hoạt động giao lưu Nhân dân, kết nổi giao lưu tuổi trẻ, thanh niên hai địa phương.

- Là địa điểm cho các hoạt động xúc tiến vê' giáo dục - đào tạo: cung cấp thông 
tin vê' hệ thống giáo dục, các chương trình hợp tác giáo dục của hai nước; chương 
trình học bổng của Nga để đưa cán bộ thành phố và Việt Nam sang học tập và 
định hướng hợp tác quốc tế trong giáo dục - đào tạo của Việt Nam nói chung và 
Thành phố Hổ Chí Minh nói riêng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, toàn thể nước Nga, đặc 
biệt tại các thành phố lớn như Moscow, Saint Petersburg,... phải thực hiện chế độ
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cách lỵ toàn xã hội trong nhiều thảng, nên việc xúc tiến triển khai dự án bỉ chậm 
lại. Ngay tại thành phố Saint Petersburg, cắc hoạt động kinh tế, du lịch, các sự kiện 
văn hóa cũng bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến nếu có thể khai trương Trung tâm 
vào cuối năm 2020, thì ngay trong thời gian ngắn (1-3 năm) khó đảm bảo được 
mô hlnh hoạt động như một dự án có hiệu quả kinh tế, tự cân đối tài chính để 
duy trì hoạt động và các yêu cầu khác.

Thành phố sẽ thành lập 01 Tổ công tác nhằm phối hợp với phía chính quyền 
thành phổ Saint Petersburg để nghiên cứu, đề xuất các thủ tục pháp lý, mô hình 
hoạt động, phương thức hoạt động, nhân sự... liên quan vê' việc thành lập Trung 
tâm và tổ chức triển khai dự án vào tháng 12/2020 nếu tình hình dịch bệnh 
Covid-19 được kiểm soát tại 02 nước.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

I. Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2020 - 2030

Trong những năm qua, hệ thống giao thông vận tải đã được quan tâm dẫu tư 
phát triển và hlnh thành theo từng giai đoạn, góp phần không nhỏ vào sự phảt 
triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa thật sự 
bền vững, nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông còn cao, làm ảnh hưởng 
chất lượng cuộc sống các cư dân đô thị, gây trở ngại sự phát triển kinh tế - xã hội 
của thành phố. Thực tiễn cho thấy sự cần thiết phải xây dựng Đề án Phát triển 
kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2020 - 2030 nhằm để ra các giải pháp căn cơ, 
lâu dài để bảo đảm phát triển giao thông đô thị bền vững, đáp ứng kịp thời nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đề án đưa ra 03 quan điểm phát triển kết cấu hạ tẩng giao thông, bao gồm: 
quan điểm chung, quan đỉểm về định hướng phát triển và quan điểm vê' quản lý 
quy hoạch, xây dựng đô thị. Từ đó, xây dựng tiêu chí và quy trình đánh giá mức 
độ ưu tiên để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; xác định nhu cầu đẩu 
tư và đưa ra 02 kịch bản vê' nguồn lực đầu tư theo từng giai đoạn, tương ứng với tỷ 
lệ điều tiết ngân sách của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 gồm các mức: 18% và 
23% đến 24%; giai đoạn 2026 - 2030 gồm các mức: 23% đến 24% và 26% đến 28%.

Để án còn đưa ra một số nhóm giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, 
bao gồm nhiều giải pháp cụ thể như: Lập kế hoạch, xúc tiến đầu tư; quản lý danh 
mục đầu tư; chính sách bổi thường, giải phóng mặt bằng; điều chỉnh quy hoạch; 
huy động nguồn lực; để xuất chủ trương đầu tư,...
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Để đảm bảo đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông đô thị trong giai đoạn 2021 - 2030, Đề án xác định thành phố cẩn khoảng 
970.654 tỷ đồng gồm vốn Trung ương, vốn vay ODA và vốn ngân sách.

2. Đê' án Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hổ Chí Minh 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ có trên 10 triệu dân, vừa là 
trung tâm phân phối hàng hóa lớn nhất nước. Đồng thời, thành phố vừa nằm 
cạnh các tuyến hàng hải trọng yếu, vừa có hậu phương đất hển thuận lợi kết nối 
lưu chuyển hàng hóa đa phương thức với nhiều nước. Vì vậy, Thành phố Hồ chí 
Minh có thuận lợi trơng ASEAN về thương mại và vận tải quốc tế khi tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế liên tục được mở rộng. Với góc nhìn đó, Thành phố Hồ 
Chí Minh cần đầu tư kịp thời cho lĩnh vực logistics, để có thể duy trì và phát huy 
được thế mạnh là cửa ngõ giao thương của cả khu vực phía Nam, đóng góp lớn 
hơn cho kinh tế thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Xây dựng đê' án nhằm: Đánh giá thực trạng ngành logistics của thành phố; 
đê' xuất giải pháp xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ logistics phía 
Nam và kết nối với khu vực; nghiên cứu kinh nghiệm để phát triển ngành logistics 
thành một ngành dịch vụ mũi nhọn của thành phố, trở thành đầu mối của khu 
vực và góp phần kéo giảm chi phí logistics xuống còn 16% GDP vào năm 2025; 
hoàn thiện, đồng bộ cơ sở hạ tầng; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng logistics.

- Để thực hiện chiến lược, đê' án đê' xuất 06 nhóm giải pháp, trong đó có 03 
nhóm giải pháp then chốt:

+ Một là, tập trung đào tạo, bổi dưỡng nhân lực ngành logistics, đưa thành phố 
trở thành trung tâm đào tạo, bổi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực ngành logistics 
cho các tỉnh khu vực phía Nam.

+ Hai là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thành hệ sinh thái sử 
dụng dữ liệu logistics dùng chung cho doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, từ đó 
tối ưu hóa quá trình lưu chuyển hàng hóa (xuất nhập khẩu và phân phối nội địa), 
góp phần kéo giảm chi phí logistics.

+ Ba là, vê' hạ tầng kỹ thuật, căn cứ nhu cầu sản xuất, lưu thông hàng hóa 
trong khu vực và xuất nhập khẩu, dựa trên quỹ đất hiện có, đê' xuất thành phố 
nghiên cứu khả thi 07 vị trí thành lập trung tâm logistics tại Quận 2, Quận 9, quận 
Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè với tổng diện tích 
623 ha để tăng cường kết nối tỉnh, thành phố, nâng cao năng suất trung chuyển
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hàng hóa xũẫrnhập khẩu; đổng thời làm trung tâm phâri phối, hỗ trợ cho hệ 
thống bán lẻ và thương mại điện tử nội thành, kéo giảm ùn tắc giao thông.

3. Đê' án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hổ Chí Minh giai đoạn 
2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030

Thành phố Hổ Chí Minh là một trong 10 thành phố có nguy cơ ảnh hưởng 
do biến đổi khí hậu cao nhất thế giới. Theo dự báo, khi biến đổi khí hậu diễn ra, 
diện tích bị ngập của thành phố đến cuối thế kỷ 21 lần lượt là 128 km2, 204 km2 và 
473 km2 tương ứng với các kịch bản nước biển dâng 65 cm, 75cm và 100 cm; khả 
năng để kiểm soát ngập 100% là điểu không thể thực hiện được, kể cả các quốc 
gia tiên tiến nhất thế giới; cẩn phải tiếp tục nghiên cứu triển khai một chiến lược 
quản lý ngập lụt một cách bền vững, thân thiện với môi trường và ít tốn kém nhất.

Do vậy, định hướng quy hoạch chống ngập và xử lý nước thải của thành phố 
giai đoạn 2020 - 2045 như sau:

- Giai đoạn từ năm 2020 - 2025: Vể thoát nước mưa và chống ngập úng đô thị: 
80% dân số đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước. Về thoát nước thải và xử lý 
nước thảií-80% tồng lượng nước thải trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

- Giai đoạn từ 2026 - 2030 và tầm nhìn đến 2045: Về thoát nước mưa và chống 
ngập úng đô thị: 90% dân số đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước tại Quy hoạch 
xây dựng vùng Thành phộ Hổ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. 
Vể thoát nước thải và xử lý nước thải: 95% tọng lượng nước thải trở lên được thụ 
gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030

- Giai đoạn từ năm 2020 - 2025: Giữ vững kết quả đạt được, không để tái 
ngập tại các vị trí đã được giải quyết phạm vi 550 km2; tập trung giải quyết 
ngập bền vững cho vùng trung tâm thành phọ rộng 106,41 km2, cơ bản giải quyết 
thoát nước cho các vùng còn lại của thành phố.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Thực hiện các dự án dự báo; kiểm soát ngập nước 
nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình biến đổi khí hậu. 
Xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch tại khu vực ngoại 
vi. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án nạo vét trục thoát nước chính, chỉnh 
trang đô thị, phát triển du lịch đường sông. Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 
sinh hoạt tại các lưu vực đông dân cự còn lại.
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Từ đó, Đê' án xây dựng 05 nhóm giải pháp thực hiện gồm: (1) Nâng cao chất 
lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp hên 
kết giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; (2) Tập trung 
thực hiện các giải pháp công trình để phục vụ giải quyết ngập; (3) Rà soát, bổ sung 
chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; (4) Tăng cường hên kết, hợp 
tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục vụ cồng tác xóa, giảm 
ngập nước; (5) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân.

4. Đổ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hổ chí Minh đến năm 
2025, tầm nhln đến năm 2050

Cùng với sự phát triển vê' kinh tế, xã hội mạnh mẽ, lượng chất thải rắn phát 
sinh của thành phố cũng gia tăng. Tuy nhiên, hiện nay thành phố chưa quy hoạch 
tổng thể xử lý chất thải rắn. Để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, giữ vệ 
sinh môi trường đô thị và nông thôn, sử dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có, xây 
dựng một chiến lược lâu dài vê' phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác xử lý 
chất thải rắn thì việc xây dựng Quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí 
Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, ý 
kiến của các sở ngành, quận - huyện, các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng, 
ủy ban nhân dân thành phố đã bổ sung, hoàn chỉnh Đổ án gồm toàn bộ nội dung 
và giải pháp tổ chức thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, trung chuyển, tái 
chế và xử lý các loại chất thải rắn phát sinh trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

- Thứ nhất: Xây dựng các phương thức, lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn 
tại nguồn đảm bảo phù hợp với điểu kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Thứ hai: Quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải 
rắn; trong đó xác định được các phương thức thu gom, vị trí các trạm trung chuyển 
chất thải rắn; phân vùng thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

- Thứ ba: Quy hoạch hệ thống các cơ sở xử lý các loại chất thải rắn. Công nghệ 
xử lý đê' xuất lựa chọn phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; khả 
năng phân loại, tính chất, thành phần chất thải rắn của thành phố.
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- Thứ tư: Đểxuẫt được hệ thống qưản lỹ, cơ chế chính sách; kế hõặch, lộ trình 
và xác định nguồn lực thực hiện nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý Nhà nước, 
nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

Sau khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, Đồ án này sẽ là nền tảng, giải 
pháp tổng thể cho thành phố triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch hành 
động nhằm quản lý, xử lý các loại chất thải rắn giai đoạn từ nay đến năm 2025 và 
định hướng đến năm 2050.

5. Để án Phát triển hạ tầng dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 
2020 - 2025, định hướng đến năm 2040

“Phát triển hạ tầng dịch vụ” là sự phát triển về không gian và hệ thống hạ 
tầng tiện ích đô thị trên không gian đó. Mỗi ngành dịch vụ có các đặc điểm riêng 
về nhu cầu không gian bởi tính liên kết thành hệ sinh thái của các nhà cung ứng 
cũng như các nhóm khách hàng và cách thức họ tiêu thụ các sản phẩm dịch vụ.

Theo yêu cầu của Để án này, khối lượng thông tin cần thu thập và xử lý là rất 
lớn, gồm 10 nhóm ngành (bao gổm 09 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu của thành 
phố và bổ sung thêm 01 nhóm ngành văn hóa - thể thao).

Do đặc điểm chủ đề của Đê' án là một khái niệm mới và rộng, bao quát nhiều 
ngành, nhiều khía cạnh của đô thị nên việc nghiên cứu xây dựng Để án được thực 
hiện chia làm 02 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: “Định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ giai đoạn 2020 - 2025, 
hướng đến năm 2040”: Xác định phương hướng, chiến lược lớn để phát triển hạ 
tầng đáp ứng cho các ngành dịch vụ phát triển. Giai đoạn này xác định những 
phương hướng và khuyến nghị phát triển hạ tầng dịch vụ như saụ:

(1) Lựa chọn và ưu tiên dẫu tư cho đường trục xuyên tâm và vành đai gắn với 
mục tiêu.

(2) Bổ sung các quy định để chuyển đổi cấu trúc không gian đô thị theo mô 
hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng -TOD.

(3) Cấu trúc lại hệ thống giao thông vận tải đa phương thức và logistics 4.0.

(4) Tạo điều kiện chuyển đổi đất giáo dục mầm non, tiểu học, tăng hiệu quả 
sử dụng đất quy hoạch đại học - cao đẳng.

(5) Chuyển đổi các khu công nghiệp cũ trong Vành đai 2 sang công nghiệp 
4.0, logistics 4.0 và đô thị.

- 50 -



(6) Khu vực trung tâm và trung tâm mở rộng điều chinh hỗ trợ các dự án chỉnh 
trang và khu vực bờ sông, giảm ùn tắc và bổ sung logistics chặng cuối.

(7) Bổ sung nhiệm vụ kết nối phát triển phía Bắc vẽ hạ tầng dịch vụ.

(8) Hướng phát triển phía Đông có nhiều lợi thế và thách thức về kết nối dịch 
vụ đô thị. Hướng phía Nam phát triển du lịch nghỉ dưỡng, thể thao giải trí. Hướng 
Tây Nam cần chú ý đào tạo nghê' và dịch vụ xã hội. Hướng Tây Bắc chờ đẩu tư cao 
tốc làm lọgistics và khu đô thị, hỗ trợ phát triển khu công nghiệp.

- Giai đoạn 2: Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh Đề án: Xác định cụ thể những chỉ 
tiêu, giải pháp và phân công nhiệm vụ cho các ngành và lĩnh vực triển khai thực 
hiện; để xuất những nội dung cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch chung thành 
phố hiện đang được tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch.

6. Đê' án Phát triển hạ tầng công nghiệp Thành phố Hổ Chí Minh giai đoạn 
2020 - 2045 và Kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 - 2025

Theo xu thế mới trên thế giới, các thành phố, đô thị lớn sẽ quan tâm đầu tư 
phát triển vê' dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ đô thị, kinh tế số và kinh tế tri thức, ưu 
tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công 
nghiệp phụ trợ, hạn chế và không phát triển các ngành công nghiệp sử dụng 
công nghệ lạc hậu. Vì vậy, thành phố sẽ đóng vai trò đầu tàu vê' dịch vụ gắn 
với hạ tầng, với phát triển đô thị hiện đại, nối kết giữa các vùng, các khu đô 
thị, các khu công nghiệp và liên kết thương mại, dịch vụ với nhau, đảm bảo 
cho việc phát triển phù hợp, hướng tới mục tiêu phát triển bển vững. Thành 
phố là trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, vừa 
đóng vai trò hên kết, vừa hỗ trợ các địa phương trong vùng cùng phát triển, tạo 
lập vị thế quốc gia và quốc tế.

Đê' án tập trung phân tích thực trạng, đặc thù và xu hướng phát triển, tìm tòi 
các định hướng, giải pháp để tập trung đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng hên 
quan đến công nghiệp nói riêng và hạ tầng đô thị nói chung, kết nối đổng bộ với 
hạ tầng bên ngoài, đảm bảo phục vụ hên hoàn, hên thông giữa việc phát triển 
công nghiệp và chỉnh trang phát triển đô thị, kết hợp chuỗi hạ tầng dịch vụ hỗ 
trợ với các chuỗi sản xuất, nhằm khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghiệp 
và dịch vụ đô thị cho thành phố.

Mục tiêu và nhiệm vụ của Đê' án là: Phát triển hạ tầng công nghiệp theo định 
hướng phối hợp liên kết phát triển và phát huy vai trò, vị thế vùng Thành phố 
Hồ Chí Minh; Cải tạo nâng cấp phát triển hạ tầng công nghiệp gắn với cải tạo
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chỉnh trang và chuyển đổi hình thái đô thị; Phát triển hạ tầng công nghiệp gắn 
với chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang dịch vụ, phát triển đô thị bền vững và tận dụng 
thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, thành phố tập trung xây dựng hệ thống hạ tẩng 
liên kết vùng; đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp và cải 
tạo nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu gắn với cải tạo chỉnh trang, chuyển 
đổi đô thị, với đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị. Giai đoạn 2025 - 2045, 
đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối phát trển vùng đô thị Thành phố Hổ Chí Minh; 
đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ tích hợp, khai thác và phát huy thế mạnh vị thế 
vùng đô thị và phát triển kinh tế biển; xây dựng chiến lược phát triển đô thị gắn 
liền với định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế và chuyển đổi hình thái đô thị.

Để án là bước khởi đầu cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển 
đô thị dịch vụ và gắn kết với hạ tầng công nghiệp của thành phổ cũng như 
cả vùng, là cơ sở để thực hiện kế hoạch trong từng giai đoạn và cập nhật vào 
nội dung nghiên cứu điểu chỉnh quy hoạch chung thành phố tới năm 2045.

7. Để áh Phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tẩng sổ 
Thành phốHỔ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030

Để án này sẽ tập trung nghiên cứu, để xuất những định hướng cơ bản để phát 
triển hạ tầng kết nối và hạ tầng Internet vạn vật cho thành phố; trong đó, nội 
dung trọng tâm là hướng đến việc hlnh thành hạ tầng viễn thông băng thông 
rộng dùng riêng phục vụ xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, cũng 
như những giải pháp, nhiệm vụ cần triển khai để thúc đẩy sự phát triển của hạ 
tầng kỹ thuật số.

Nội dung chính của Đê' án là phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cấu 
kết nối và xử lý dữ liệu ngày càng tăng, các chức năng về giám sát mạng lưới đến 
tùng nút mạng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp sẵn ngay từ khi 
thiết kế, xây dựng; bao gồm:

+ Xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển hạ tẫng băng thông rộng chất 
Tượng cao trên toàn thành phố, bắt đầu từ các quận, huyện, khụ công nghệ cao, 
khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm 
nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, cơ quan Nhà nước, trường học, bệnh viện.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng mạng di động 5G; nâng 
cấp mạng di động 4G; triển khai đồng bộ các giải pháp để phổ cập điện thoại di 
động thông minh tại thành phố; phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu, để xuẫt và
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ban hành quy định và lộ trình yêu cầu tích hợp công nghệ 4G, 5G đối vởi các sản 
phẩm điện thoại di động và các thiết bị Internet vạn vật được sản xuất và nhập 
khẩu để lưu thông trên thị trường.

+ Đẩy mạnh việc chuyển đổi, ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới 
cho tất cả các hệ thống, ứng dụng của sở, ngành. Đẩy nhanh việc sử dụng tên 
miền quốc gia cho các dịch vụ trực tuyến của các cơ quan Nhà nước, báo điện tử, 
trang thông tin điện tử tổng hợp, giáo dục, y tế, thương mại điện tử của thành phố.

+ Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật; xây dựng lộ trình và triển 
khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như 
giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị để chuyển đổi thành một bộ phận cấu 
thành quan trọng của hạ tầng s$.

+ Triển khai giải pháp phát triển đồng bộ, thực hiện giám sát, quản lý hạ tầng 
kỹ thuật số thành phố, đảm bảo chất lượng và tính liên tục các dịch vụ, đổng thời 
đảm bảo các yếu tố an toàn an ninh thông tin cho các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ cho các hệ thống thông tin của thành phố.

8. Đê' án Phát triển kè bờ sông và kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020 - 
2045 và Kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 - 2025

- Đề án xác định 4 mục tiêu chính:

+ Một là: Xác định tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, tiêu chí, nguyên tắc định 
hướng nhằm phát triển không gian kiến trúc cảnh quan và hoàn thiện kè bờ, xây 
dựng hạ tầng xanh đa chức năng và phát triển ngành kinh tế dịch vụ khu vực dọc 
bờ sông Sài Gòn.

+ Hai là: Định hướng các nhóm giải pháp để đi đến mục tiêu phát triển, củng 
cố nguồn lực, hoàn thiện hành lang pháp lý, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật đã 
được rà soát và đúc kết trên cơ sở lý luận khoa học và đánh giá thực tiễn.

+ Ba là: Xác định các nhóm hành động, lộ trình triển khai thực hiện, kết 
quả, sản phẩm, tiêu chí đánh giá, theo dõi và hoàn thiện trong giai đoạn 2020 
- 2025; đổng thời đề ra định hướng hành động và lộ trình thực hiện trong giai 
đoạn 2025 - 2045.

+ Bốn là: Xác định các cơ quan, ban, ngành, lĩnh vực, các nội dung chuyên đề 
nghiên cứu phối hợp thực hiện Đề án.

- 53 -



“ - ' - Từ 4 mực tiêu trênrthành phố'định hướng thực hiện như sau:

(1) Từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế dịch vụ, xây dựng hoàn thiện chuỗi 
không gian đô thị dọc bờ sông có đặc trưng, bản sắc đô thị sông nước, có sức hấp 
dẫn, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống.

(2) Từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đa chức năng dọc 
theo bờ sông Sài Gòn, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết nối các tiện 
ích công cộng.

(3) Nâng cao khả năng ứng phó ngập lụt, biến đổi khí hậu, chống sạt lở và bền 
vững môi trường cho thành phố.

(4) Xây dựng hoàn thiện cơ chế, công cụ quản lý tích hợp và đổng bộ các ngành, 
lĩnh vực và đáp ứng chủ trương quản lý phát triển hiện đại, hiệu quả, tạo nguồn 
vốn và thu hút đầu tư phát triển.

9. Chương trình phát triển nhà ờ Thành phố Hổ Chí Minh giai đoạn 
2021 - 2030

- Trong 10 năm qua (2009 - 2019), dân số toàn thành phố đã tăng 1.845.261 
người, diện tích nhà ở binh quân đẩu người tăng tù 16,6 m2/người hăm 2009 lên 
20,1 m2/người năm 2019. Phát triển nhà ở của thành phố trong 10 năm qua vê' 
cơ bản đã đạt được những kết quả đáng kể, tùng bước đáp ứng được nhu cầu về 
nhà ở theo sự gia tăng dân số của thành phố, chất lượng nhà ở được cải thiện và 
nâng cao mạnh mẽ; phát triển nhanh, mạnh chung cư cao tầng, đặc biệt nhiều 
khu chung cư nhà ở xã hội đã hlnh thành; cải tạo, xây dựng mới thay thế chung 
cư cũ xây dựng trước năm 1975, chình trang các khu dân cư hiện hữu, các khu đô 
thị mới hình thành tương đối hoàn chỉnh với hạ tầng tương đối đồng bộ; nhà ở 
riêng lẻ của các hộ gia đình vẫn tiếp tục phát triển với quy mô khá lớn; góp phẩn 
dần hình thành hình ảnh một thành pho hiện đại.

- Để đáp ứng nhu cầu nhà ở của độ thị lớn trong 10 năm tới (giai đoạn 2021 - 
2030), đặc biệt là sự gia tăng dân số khoảng 2 triệu người và khắc phục những 
hạn chế trong phát triển nhà ở 10 năm qua, việc xây dựng Để án “Xây dựng 
Chưởng trĩnh phẳĩtneh hhằ ở Thàhh phố Hồ-ChTMíhh giai đoạn 2Õ2l r 2ỡ3Õ” 
là rất cần thiết nhằm để ra quan điểm, định hướng phát triển nhà ở trong giai 
đoạn 2021 - 2030 và các giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công 
tác phát triển nhà ở trong thời gian qua; xác định chỉ tiêu phát triển nhà ở trong 
giai đoạn 2021 - 2030 đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành 
phố hàng năm và từng giai đoạn, góp phần thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia.
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- Từ thực trạng, xu hướng phát triển nhà ở giai đoạn 2011 - 2020, nhu cầu và 
khả năng cung ứng nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, đặc thù phát triển nhà ở của thành 
phố, thành phố để ra 07 quan điểm phát triển nhà ở: (1) Phù hợp với Chiến lược 
nhà ở quốc gia, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thành phố, quy hoạch chung 
xây dựng thành phố một cách bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; (2) Từng 
bước giải quyết căn cơ về nhà ở, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số; (3) Phát triển 
nhà ở gắn liền với việc chỉnh trang và phát triển đô thị; (4) Tiếp tục chuyển đổi 
mô hình nhà ở từ thấp tầng sang nhà ở cao tầng hiện đại; (5) Khuyến khích bằng 
cơ chế và chính sách mọi thành phẩn kinh tế tham gia đẩu tư xây dựng nhà ở, 
đặc biệt là nhà ở xã hội, bố trí ngân sách để đầu tư phát triển nhà ở xã hội thuộc 
sở hữu Nhà nước để cho thuê, thuê mua; (6) Tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê để đáp 
ứng nhu cẩu nhà ở và khả năng của các đối tượng thu nhập thẩp; (7) Phát triển 
nhà ở cao tầng đối với khu trung tâm và các quận nội thành hiện hữu có hệ thống 
giao thông ngầm, đường sắt trên cao.

- Đồng thời, Chương trình xác định 09 định hướng phát triển nhà ở của thành 
phố đến năm 2030 và 06 nhóm giải pháp phát triển nhà ở.

lố. Chương trình Phát triển công viên cây xanh công cộng trên địa bàn 
Thành phố Hổ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có tốc độ đô thị hóa và tỷ lệ tăng dân số 
ở mức cao. Trong khi đó, việc đầu tư xây mới công viên có quy mô lớn còn khá 
hạn chế. Theo thống kê, tổng diện tích đất quy hoạch công viên cây xanh toàn 
thành phố trong các đồ án quy hoạch lên đến hơn 11.400 ha, tương ứng với chỉ 
tiêu 7m2/người. Nhưng thực tế hiện nay tổng diện tích công viên hiện hữu chỉ 
khoảng 500 ha tương ứng với tỷ lệ 0,5m2/người. Do đó, phải có các giải pháp 
đồng bộ và thực sự hiệu quả nhằm giải quyết không những vấn đê' về chỉ tiêu 
đất công viên cây xanh mà còn là việc triển khai theo quy hoạch được duyệt, 
xóa quy hoạch “treo”, góp phẩn nằng cao chất lượng sống của người dân.

Sau khi tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước, thành phố đã xây dựng 
Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng giai đoạn 2020 - 2030 
với các mục tiêu như sau:

Giai đoạn 2020 - 2025:

- Đối với công viên: Tăng thêm 150 ha đất công viên công cộng. Diện tích công 
viên công cộng trên đầu người tăng 0,65 m2/người (quy mô dân số ước tính 10 
triệu người). Tăng thêm 10 ha mảng xanh cồng cộng.
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- -- Đối với cây xanhrToànbộ các tuyến đường có vỉa hè ổn định trên địã bàn 
thành phố, có quy mô và điều kiện hạ tầng phù hợp (từ 3m trở lên) đều được 
trổng cây xanh. Trồng mới và cải tạo 30.000 cây xanh; giới thiệu và trổng thêm 
20 loài cây xanh phù hợp với điểu kiện thổ nhưỡng của thành phố.

Giai đoạn 2026 - 2030:

- Đối với công viên: Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng đạt bình quân đầu người 
lm 2/người. (tăng 450 ha đất công viên so với nãm 2020 và với quy mô dân số ước 
tính 11 triệu người). Tất các các dự án khu nhà ở trên địa bàn thành phố đểu được 
đầu tư hoàn chình công viên, cây xanh. Tăng thêm 10 ha mảng xanh công cộng.

Đối với cây xanh: Cơ bản hoàn tất việc chỉnh trang, định hình cây xanh khu 
vực trung tâm thành phố. Trồng mới và cải tạo 50.000 cây xanh; giới thiệu và 
trồng thêm 20 loài cây xanh phù hợp với điểu kiện thổ nhưỡng của thành phố.

11. Chương trình Phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phổ 
HỔ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030

Hệ thống chiếu sáng đô thị là một phẩn không thể thiếu của cấu trúc đô thị 
hiện đại. Hộ thống chiếu sáng đô thị hiện nạy chỉ mới đáp ứng cơ bản về đảm 
bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, chiếu sáng đô thị còn phải đảm bảo an ninh 
trật tự xã hội, còn phải mang tính nghệ thuật. Do đó, việc xây dựng chương trình 
phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị giai đoạn từ 2020 - 2030 là cần thiết, để định 
hướng phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị của thành phổ, góp phần cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nội dung trọng tâm của Chương trình:

- Định hướng phát triển: Xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh, 
hoạt động chiếu sáng đô thị đảm bảo đẩy đủ các yêu cầu định lượng, chất lượng 
chiếu sáng và có thể điều khiển được, dảm bảo cho đô thị sủ dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả và phát triển bển vững.

- Chỉ tiêu phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị dến năm 2030: gồm chỉ tiêu 
2020 - 2025 và 2026 - 2030, cụ thể: Cải tạo thành đèn chiếu sáng thông minh; 
cải tạo đèn chiếu sáng ngố hẻm sang đcn chiểu sáng giao thông, hạ ngầm dưỡng 
dây cấp điện và thay thế đèn LED; xây dựng trung tâm quản lý và điều hành hệ 
thống chiếu sáng đô thị; chiếu sáng mỹ thuật các công trình bảo tổn di tích lịch 
sử, văn hóa; chiếu sáng trang trí cho một số trục đường quan trọng; xẫy dựng 
chính sách xã hội hóa tham gia đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng đô thi trên 
địa bàn thành phố.
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- Xây dựng các nhóm giải pháp: Vê' hoàn thiện cơ chế chính sách; vê' định 
hướng, quy hoạch; về đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng; vể nâng cao năng 
lực về quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng; về đào tạo, phát triển nguồn lực và 
nghiên cứu, hợp tác phát triển.

12. Đê' án Phát triển hệ thống cấp nưốc thành phố giai đoạn 2020 - 2050 
và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm 
Thành phố Hổ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030

Việc cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố đến nay đã đạt được nhiều 
kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức như ô nhiễm nguồn 
nước, tác động của biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa, dân số tăng nhanh,... 
Do đó, việc xây dựng Đề án phát triển hệ thống cấp nước giai đoạn 2020 - 2050 
và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm giai 
đoạn 2020 - 2030 nhằm phục vụ nhu cẩu thiết yếu của người dân và sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố là cẩn thiết. Trên cơ sở đó, đê' 
ra các giải pháp cụ thể có tính đến biến đổi khí hậu nhằm cấp nước ổn định, 
chất lượng bảo đảm, dịch vụ tốt, đáp ứng cho các nhu cầu sử dụng nước theo 
từng giai đoạn.

Sau khị tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, thành phố 
đã xây dựng Đê' án và Chương trình trên với các giải pháp thực hiện tập trung 
trong thời gian tới như sau:

(1) Tổ chức rà soát quy hoạch tổng thể cấp nước, từ đó đê' xuất điểu chỉnh, bổ 
sung quy hoạch cấp nước thành phố bảo đảm cấp nước an toàn và thích ứng với 
biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay.

(2) Xây dựng giải pháp đảm bảo nguồn nước thô cho thành phố: Di dời dần 
điểm khai thác nước thô lên phía thượng lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai; 
xây dựng các hồ hoặc cụm hổ dự trữ nước thô,...

(3) Xây dựng mô hình cấp nước theo hướng Nhà nước quản lý chung ngành 
cấp nước thành phố, chỉ cổ phần hóa các phần việc liên quan đến phẩn dịch vụ 
khách hàng hoặc các giai đoạn hỗ trợ khác.

(4) Mở rộng, nâng công suất các nhà máy nước (đến năm 2025, tổng công suất 
hệ thống cấp nước là 2.900.000 m 3/ngày đêm; đến năm 2030, tổng công suất hệ 
thống cấp nước là 3.600.000 m3/ngày đêm).

(5) Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xử lý bùn phát sinh từ quá trình xử lý 
nước sạch.
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(6) Cải tạo cấu trúc mạng lưới chuyển tải và phân phối nước sạch nhằm kiểm 
soát và điều phối được áp lực, lưu lượng và tối ưu hóa giảm thất thoát nước trên 
mạng lưới.

(7) Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về chẫt lượng nước, vật liệu 
dùng trong ngành nước và quy trinh kiểm soát.

(8) Lắp đặt các công trình cung cấp nước uống tại vòi tại các công trình công 
cộng như công viên, quảng trường, bệnh viện, trường học, cơ quan hành chính...

(9) Hạn chế khai thác nước dưới đất. Sau năm 2025, tiếp tục duy trì tổng lượng 
khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố là 100.000 m3/ngày đêm nhằm 
đảm bảo cấp nước an toàn.

13. Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030

Thành phố hiện có khoảng 1.300 cơ sở sản xuất trong 18 khu công nghiệp và 
hơn 3.000 các cơ sở sản xuất ngoài các khu công nghiệp. Sự phát triển kinh tế cũng 
làm phát sinh các vẫn để ồ nhiễm môi trường. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyển thành 
phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh 
tế - xã hội đổng bộ gắn với công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Kết quả chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giại 
đoạn 2016 - 2020 đã mang lại hiệu quả tích cực, môi trường từng bước được cải 
thiện. Để phát huy kết quả tích cực đạt được trong việc triển khai chương trĩnh 
giảm ô nhiễm môi trường các giai đoạn từ năm 2011 - 2020; tiếp tục thực hiện các 
giải pháp ngân chặn được xu hướng tái ô nhiễm mồi trường, từng bước cải thiện 
chất lượng môi trường thành phố, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới đạt 
được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, thành phố tiếp tục xây dựng 
chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030, trong đó đê' ra 
03 nhóm mục tiêu: (1) Tiếp tục giữ vững và nâng chất các chỉ tiêu đã hoàn thành 
trong giai đoạn 2016 - 2020; (2) Phòng ngừa, giảm thiểu tác động của nước thải, 
khí thải và chất thải rắn đến môi trường trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ; (3) 
Đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân, với 18 chỉ 
tiếu cụ thể và 05 nhóm giẳi pháp thực hiện, như sau:

- Tăng cường vai trò của truyền thông trong bảo vệ môi trường và ứng phó 
biến đổi khí hậu.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút các ngành nghê' đẩu tư trong lĩnh 
vực môi trường; đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi, bình đẳng của các nhà đâu tự



nghiên cứu và phát triển công nghệ thân thiện môi trường; củng cố, kiện toàn tổ 
chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đào tạo nguồn nhân lực đảm 
bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu để ra.

- Nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa cơ sở 
vật chất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài 
nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đẩy mạnh đẩu tư công nghệ cao, khuyến khích việc sử dụng công nghệ, thiết 
bị tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và xử lý 
triệt để ô nhiễm, kết hợp xử lý chất thải tạo năng lượng, bảo vệ và cải thiện chất 
lượng môi trường sinh thái. Tập trung các giải pháp công trình để phục vụ công 
tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường liên kết, hợp tác với cậc tịnh, thành phố trong vùng và các vùng 
lân cận và quốc tế trong quản lý, giải quyết các vấn để tài nguyên, môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NHÂN Lực VÀ VĂN HÓA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Để án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành giai đoạn 
2020 - 2035 và Đại học chia sẻ (gọi tắt là Đề án tổng thể)

Mục tiêu chung của Đê' án là đào tạo nhân lực có trình độ quốc tế đối với 08 
ngành: (1) Công nghệ thông tin - truyền thông; (2) Cơ khí - tự động hóa; (3) Trí 
tuệ nhân tạo; (4) Quản trị doanh nghiệp; (5) Tài chính - ngân hàng; (6) Y tế; (7) 
Du lịch; (8) Quản lý đô thị (gọi tắt là các ngành trọng điểm); góp phần phát triển 
lực lượng lao động có chất lượng cào, từ đó giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng 
trưởng kinh tế cho thành phố. Xây dựng mô hình Đại học chia sẻ có khả năng 
kết nối và chia sẻ mạnh mẽ các nguồn lực quan trọng trong giáo dục đại học như: 
con người, cơ sở vật chất, học liệu dựa trên nển tảng công nghệ thông tin hiện 
đại. Chú trọng phát triển học liệu mở trong giáo dục đại học bằng cách đầu tư có 
hệ thống vào sản xuất và sử dụng học liệu mở để cải thiện chất lượng các chương 
trình giảng dạy và làm giảm chi phí cho tài liệu học tập.

Đề án đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể:

Vê chất lượng sinh viên tốt nghiệp đại học

- 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra kể cả chuẩn trình độ ngoại ngữ, 
tin học, kỹ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động quốc tế.

-100% sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm đúng chuyên ngành được đào tạo.
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Về hội nhập quốc tế - - - - - - - -  - - - - - - -

- 100% cơ sở giáo dục đại học đào tạo khai thác và sử dụng các chương trình 
đào tạo, học liệu mở được chia sẻ trực tuyến bởi các trường đại học cọ uy tín trên 
thế giới.

-100% cơ sở giáo dục đại học đào tạo có sự trao đổi giảng viên, sinh viên với 
các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

Về chương trình đào tạo

- 100% chương trình đào tạo được kiểm định bởi tổ chức quốc tế.

- 100% cơ sở giáo dục đại học sử dụng toàn bộ hoặc tích hợp một phẩn nội 
dung chương trình đào tạo và giáo trình của nước ngoài vào các chương trình 
đào tạo của nhà trường.

Về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

- 100% cơ sở giáo dục đại học đào tạo có cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, đáp 
ứng tiêu chuẩn quốc tế.

2. Đề án Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2Ọ20 - 2030

Trong nhiều năm qua, ngành giáo dục - đào tạo thành phố đã xây dựng trung 
tâm dữ liệu giáo dục, đã tiếp cận các công nghệ sọ, các phần mềm dạy học, điện 
toán đám mây, phân tích dữ liệu giáo dục. Mạng lưới các trung tâm học tập cộng 
đổng phủ khắp phường, xã, thị trấn; ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập luôn 
được kiện toàn và từng bước phát huy vai trò ngày càng tốt hơn cho việc xây dựng 
xã hội học tập tại địa bàn dân cư. Giáo dục thông minh và học tập suốt đời là xu 
hướng của giáo dục hiện đại, đáp ứng nhu cẩu cần thiết của người dân, góp phần 
đổi mới toàn diện giáo dục, tạo cơ hộí để mọi người được tiếp cận giáo dục, được 
học tập ở mọi trình độ, mội hlnh thức, học tập suốt đời. Giáo dục thông minh 
và học tập suốt đời phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, 
công nghệ, hiện đại hóa, đào tạo nguồn nhân lực của thành phố.

Mục tiêu chung của để án gồm: (1) ứng dụng và phát triển công nghệ số 
trong giáo dục phổ thòng, tạo nguọn nhẫn lực cho thành phố thông minh, 
hiện đại và hội nhập quốc tế; (2) Hỗ trợ người dân dễ dạng tiếp cận giáọ dục, 
được học tập và nâng cao trình độ liên tục, suốt đời; (3) Nâng cao nhận thức 
của mọi người trong xã hội vể tẩm quan trọng của giáo dục thông minh và 
học tập suốt đời.
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Đề án xây dựng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: (1) Hoàn thiện hệ 
thống các chế độ, chính sách, ban hành các văn bản, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
định mức kinh tế -kỹ  thuật; (2) Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin giáo dục;
(3) Xây dựng hệ thống trung tâm học tập cộng đồng kiểu mẫu thông minh; (4) 
Xây dựng trường học, lớp học và hệ thống quản trị giáo dục thông minh; (5) Xây 
dựng, phát triển nguồn nhân lực; (6) Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng 
các công nghệ thông minh trong giáo dục phổ thông, thường xuyên, cộng đổng 
học tập, xã hội học tập; (7) Hợp tác quốc tế và tuyên truyền, phổ biến nâng cao 
nhận thức vê' giáo dục thông minh, học tập suốt đời.

Đề án khi được triển khai sẽ hình thành hệ thống cơ sở giáo dục phổ thông 
thông minh, hệ thống giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đổng; xây 
dựng nguồn tư liệu, học liệu đáp ứng nhu cầu học tập miễn phí cho người trên 
50 tuổi tại các trung tâm học tập cộng đổng.

Hệ thống quản trị giáo dục thông minh sẽ giúp cho các cơ quan quản lý giáo 
dục ra quyết định kịp thời dựa trên khả năng phân tích dữ liệu lớn, quản lý, theo 
dõi hiệu quả hoạt động của toàn bộ mạng lưới dịch vụ giáo dục trên toàn thành phố.

Hình thành hệ thống giáo dục thông minh, góp phần nâng cao hình ảnh, chất 
lượng dịch vụ giáo dục, tăng sự tin tưởng của người dân khi tiếp cận các dịch vụ 
giáo dục, hướng đến nền giáo dục hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và 
hội nhập quốc tế.

3. Đề án Y tế thông minh giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030

- Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, dịch vụ 
và y tế lớn nhất nước. Hệ thống y tế thành phố rộng khắp nhằm đáp ứng tốt cho 
nhu cầu người dân của thành phố và cho cả khu vực phía Nam. Hiện nay, trên địa 
bàn thành phố có 115 bệnh viện, trong đó 12 bệnh viện trực thuộc bộ, ngành, 32 
bệnh viện thành phố, 19 bệnh viện quận/huyện, 54 bệnh viện tư nhân, 24 trung 
tâm y tế, 319 trạm y tế, 212 phòng khám đa khoa, 6.930 phòng khám chuyên khoa, 
5.600 nhà thuốc.

- Nhân lực ngành y tế (tính đến 31 tháng 12 năm 2019): 20 bác sĩ/10.000 dân 
(đạt chỉ tiêu kế hoạch đê' ra); 34,8 điểu dưỡng/10.000 dân (đạt 98,6% chỉ tiêu kế 
hoạch); 40/40 bệnh viện hạng II trở lên có dược sĩ lâm sàng; 319/319 trạm y tế 
có 02 bác sĩ, hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch); 100% nhân 
viên y tế đang hoạt động trong lĩnh vực y tế được đào tạo cập nhật vê' kiến thức, 
kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao thái độ phục vụ.

-6 1  -



- - -  Tuy nhiên, các vấn dề sức khỏe mới dã phát sinh như già hóa dân số," gánh 
nặng bệnh mạn tính không lây, mức sinh thay thế thấp, mất cân bằng giới tính 
lúc sinh, bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em, các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi 
đã thường xuyên xuẫt hiện hơn, điển hlnh là cúm A - H1N1, SARS, MerCoV và 
hiện nay là đại dịch Covid-19 hiện đang diễn tiến rất phức tạp trên toàn thế giới..., 
trong khi chúng ta vẫn chưa có chiến lược và kế hoạch giải quyết căn cơ.

- Đề án Y tế thông minh giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ 
khắc phục các hạn chế, tổn tại hiện nay của ngành y tế, hướng tới xây dựng một 
nển y tế thông minh, các lĩnh vực y học dự phòng và điều trị đểu phát triển theọ 
hướng số hóa để kết hợp dữ liệu, tạo nên nguồn dữ liệu mở, phục vụ tốt cho công 
tác quản lý xã hội, cung ứng tốt các dịch vụ y tế, giảm phiền hà, rủi ro, tạo thuận 
tiện nhất có thể cho người dân, phát huy vai trò của người dân trong quá trình 
giám sát quản lý và xây dựng ngành y tế, góp phần xây dựng Thành phố Hồ chí 
Minh trở thành đô thị thông minh.

4. Đề án Phát triển y tế cộng đổng, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe rigưòi dân tậi Thành phố Hổ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030

Trong những năm qua, lĩnh vực y tế thành phố đã đạt nhiều thành tựu trong công 
tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của các chương trình 
quốc gia về y tế - dân số, chương trình sức khỏe thành phố hoàn thành vượt mức 
đề ra và đạt mức cao nhất cả nước. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, 
ngành y tế thành phố vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, như: tác động từ 
biến đổi môi trường - khí hậu; gánh nặng bệnh tật kép “bệnh truyền nhiễm - bệnh 
không lây”; an toàn thực phẩm; sức khỏe môi trường; phát triển thể lực - tẩm vóc 
của ngườỉ dân; xu hướng gia tăng thừa cân - béo phì ở trẻ em trong lứa tuổi học 
đường; bệnh mạn tính không lây hên quan đến chế độ dinh dưỡng, vận dộng thể 
lực; nhiều hành vi, thói quen ảnh hưởng xấu tới sức khỏe (sử dụng thuốc lá, lạm 
dụng rượu bia) chưa được khắc phục căn bản. Bên cạnh đó, những vấn đê' về sức 
khỏe mới phát sinh như già hóa dân số, gánh nặng bệnh mạn tính không lây, tổng 
tỷ suất sinh thấp, bạo hành và xâm hại trẻ em, các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi 
thường xuyèn xuất hiện (cúm A T H1N1, dịch bệnh Covid-19). - •.

Để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, 
thành phố cần thiết phải có Để án phát triển y tế cộng đổng theo hướng dự 
phòng chủ động dựa vào cộng đổng bằng công nghệ cao. Đề án hướng tới xây 
dựng một mạng lưới chăm sóc sức khỏe của thành phố đáp ứng được yêu cầu vê' 
theo dõi và phân tích tình hình sức khỏe, giám sát dịch tễ học để phòng ngừa và
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kiểm soát bệnh tật, xây dựng các kế hoạch nhằm tăng cường và bảo vệ sức khỏe 
công cộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đóng vai trò tích cực 
trong việc thay đổi các chuẩn mực cộng đổng về các hành vi sức khỏe nhằm đạt 
được sự thay đổi hành vi không tốt một cách lâu dài và trên một quy mô rộng 
lớn; xây dựng hệ thống khám chữa bệnh ban đầu đảm bảo chất lượng dịch vụ 
sức khỏe và khả năng tiếp cận cho cá nhân và cả cộng đồng; từng bước nghiên 
cứu, phát triển và thực hiện các giải pháp xây dựng nền y tế cộng đồng tiên tiến.

Đề án đề ra 05 chỉ tiêu chung và 40 chỉ tiêu chuyên biệt và các giải pháp để 
thực hiện 04 mục tiêu cụ thể:

Một là, nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng 
cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.

Hai là, nâng cao chất lượng hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Ba là, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân để chủ động dự 
phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe nhằm phòng tránh bệnh tật, 
bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Xây dựng hệ thống chính 
sách, pháp luật nhằm nâng cao sức khỏe, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân thực 
hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe.

Bốn là, thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại tuyến y tế cơ 
sở để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho Nhân dân.

5. Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
giai đoạn 2020 - 2030

Chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI là giải pháp nền tảng để 
thực hiện Đề án đô thị thông minh và Chương trình chuyển đổi số của thành 
phố vói tầm nhìn đưa AI trở thành công nghệ cốt lõi trong xây dựng đô thị sáng 
tạo, thành phố thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh, bền vững với 
người dần là trung tâm với 3 mục tiêu chính:

Một là: Xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng 
AI, đưa AI trở thành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số, xây dựng thành 
phố trở thành đô thị thông minh.

Hai là: Thúc đẩy ngành công nghiệp AI nói riêng và công nghệ thông tin nỏi 
chung sẽ trở thành ngành kinh tế chủ lực trong tăng trưởng GRDP của thành 
phố, thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh, bền vững.
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- - Ba lử: Hướng tớrThành phố Hổ Chí Minh trở thành: trung tâm của Việt Nam 
và khu vực về nghiên cứu và triển khai, chuyển giao các ứng dụng AI; có trình 
độ phát triển AI nằm trong nhóm các thành phố dẫn đầu trong khu vực ASEAN.

Để thực hiện 3 mục tiêu trên, chương trình AI đề xuất triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp như: (1) Xây dựng hạ tầng tính toán hiệu năng cao với mục tiêu 
đầu tư siêu máy tính phục vụ hệ sinh thái AI bao gồm nghiên cứu và ứng dụng 
AI; (2) Xây dựng hạ tầng dữ liệu bao gồm dữ liệu dùng chung, dữ liệu chia sẻ, dữ 
liệu mở của các lĩnh vực thuộc tất cả các cơ quan quản lý Nhà nước và dữ liệu 
cộng đồng và dữ liệu nghiệp vụ của 100% cơ quan quản lý Nhà nước được kết 
nối, chia sẻ, mở, phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo; (3) Đào tạo, bồi dưỡng và 
thu hút nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo; (4) Xây dựng Cổng thông tin giải pháp 
và ứng dụng AI với mục tiêu làm cầu nối giữa nhà khoa học và tổ chức, dọ anh 
nghiệp ứng dụng AI; (5) Xây dựng các khung pháp lý cơ bản, đầy đủ, tạo cơ chế 
và chính sách ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển AI tù môi trường nghiên 
cứu đến thử nghiệm, ứng dụng thí điểm đến ứng dụng rộng rãi trong xã hội;... 
(6) Thành lập Trung tạm nghiên cứụ AI bao gồm mạng, phần mềm, nội dung và 
thúc đẩy vỉệe tạo ra một cơ sở hạ tầng cộng nghệ thông tin tiên tiến cho nghiên 
cứu và giáo dục.

6. Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn 
thành phố giai đoạn 2020 - 2030

- Là một trung tâm kinh tế, văn hóa, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước
nên thành phố là một trong những địa phương có dân số đông. Tính đến tháng 
9 năm 2019, trên địa bàn thành phố có 2.279.406 hộ với 9.011.230 nhân khẩu 
thường trú; nếu tính cả những trường hợp cư trú nhưng không đăng ký lựu trú 
thì dân số thành phố đã hơn 10 triệu người,... Hiện nay, trên địa bàn thành phố 
có 24.142 người nghiện ma túy, tăng 634 người so với năm 2018 (tỷ lệ 2,70%). 
Trong đó, có mặt tại địa phương là 10.717 người (chiếm 44,39%), đang ở tại cơ sở 
chữa bệnh là 12.306 người (chiếm tỷ lệ 50,97%), tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ 
1.119 người (chiếm tỷ lệ 6,64%). Tuy nhiên, số người nghiện ma túy chưa được 
.thống-kếGÒtt-tiềmJmr-ấtTám~==~ .. == -  —----- —

- Tội phạm ma túy liên quan đến yếu tố nước ngoài vẫn tiềm ẩn và phức tạp. 
Các đường dây vận chuyển ma túy từ các nước vê' Việt Nam được phát hiện, bắt 
giữ gần đây tiếp tục cho thấy Thành phố Hồ chí Minh nói riêng và Việt Nam nói 
chung không chỉ là nơi tiêu thụ mà còn là địa bàn trung chuyển khá thuận lợi mà 
tội phạm có yếu tố nước ngoài hướng tới hoạt động.
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- Việc xây dựng Đề án nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính 
trị và sức mạnh của Nhân dân thành phố; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi 
tệ nạn ma túy. Lấy vấn đề giải quyết tình trạng người nghiện, người sử dụng trái 
phép chất ma túy trên địa bàn thành phố làm giải pháp căn cơ, hướng tới có giải 
pháp can thiệp sớm trong điều trị tình trạng nghiện, quản lý chặt chẽ người nghiện 
ngoài xã hội, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. 
Giải quyết triệt để các điểm, tụ điểm ma túy, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma 
túy. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất 
hướng thẩn; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm triệt xóa các tổ chức, đường 
dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất 
ma túy trên địa bàn thành phố; ngăn chặn có hiệu quả nguổn ma túy xâm nhập 
từ các địa bàn giáp ranh và các cửa khẩu quốc tế (cảng biển, sân bay) vào thành 
phố, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn thành phố làm nơi trung chuyển 
ma túy xuyên quốc gia; tiến tới xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tiến tới 
không để phát sinh người nghiện mới.

7. Để án về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của 
ĩhành phố Hổ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035

Với vai trò là một Trung tâm kinh tế lớn của cả nước, thành phố đang đứng 
trước nhiều khó khăn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là 
đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp, để thực hiện mục tiêu cán bộ, công 
chức của hệ thống chính trị có đủ phẩm chất, năng lực; có trình độ chuyên môn 
cao, có trình độ lý luận chính trị để xứng tầm với yêu cầu phát triển chung của 
thành phố.

Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng bộ thành phố xác định phương hướng 
phát triển của thành phố trong giai đoạn tới là tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu 
kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới, tận dụng 
các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, 
kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn; khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của Nhân 
dân thành phố, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, 
chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. Để thực hiện mục 
tiêu, phương hướng để ra, thành phố cần có chính sách đổng bộ, đột phá để thu 
hút, phát huy nhân tố con người; khơi dậy, phát huy tiềm năng, sáng tạo của con 
người để xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố.
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Dể án đặt ra mục tiêu qu a 2-giai đoạn cụ thể:—  - •  ........ ■

Giai đoạn 2021 - 2025:

(1) Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị thành 
phố. Thực hiện đánh giá cán bộ thông qua bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đảm bảo 
tính khoa học và thực tiễn.

(2) Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất 
sắc, cán bộ khoa học trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

(3) Phấn đấu đến năm 2025, thu hút ít nhất 50 sinh vỉên tốt nghiệp xuất sắc, 
nhà khoa học trẻ vào công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị 
- xã hội thành phố.

(4) Tuyển chọn và cử đào tạo ít nhất 10 tiến sĩ, 100 thạc sĩ theo Chương trình 
đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của thành phố.

(5) Tuyển chọn ít nhất 50 công nhân theo chương trình quy hoạch tạo nguổn 
cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thần từ công nhân.

Giai đoạn 2025 - 2035:

- Tiếp tục duy trì thực hiện các chỉ tiêu đã để ra trong giai đoạn 2021 - 2025.

8. Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phỗ Hổ Chí Minh 
đến năm 2035

Thời gian qua, hoạt động văn hóa của thành phổ có những bước phát triển, 
từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Tuy nhiên, nhìn 
trên bình diện vãn hóa của thành phố vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Trong bối 
cảnh thế giới đang có những biến động phức tạp vê' chính trị, khủng hoảng kinh 
tế kéo dài, xung đột và mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, đặc biệt trong thời 
đại công nghệ số; việc xác định các hướng phát triển văn hóa của thành phố hiện 
nay vừa mang tính chiến lược, vừa có ý nghĩa thiết thực. Các quan điểm, định 
hướng về văn hóa cần phải được cụ thể hóa thành những chiến lược, kế hoạch 
với những mục tiêUi giải pháp hành động ở các giai đoạn ngắn hạn,“trung hạn 
và dài hạn một cách thích hợp, nhằm tùng bước đưa văn hóa của thành phố tiến 
lên ngang tầm vị trí, chức năng của nó, góp phần tích cực và có hiệu quả nhất 
đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập của đất nước. Do vậy, 
việc xây dựng chiến lược phát triển ngành văn hóa thành phố đến 2035 là hết 
sức cần thiết.
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Nội dung cơ bản của Chiến lược gồm:

- Đánh giá hiện trạng phát triển ngành văn hóa của thành phố: Hiện trạng cơ 
sở vật chất; bộ máy quản lý văn hóa; không gian văn hóa công cộng; thiết chế văn 
hóa, hệ thống thư viện; phát triển điện ảnh, rạp chiếu phim, rạp hát; nhiếp ảnh, 
mỹ thuật, triển lãm, tượng đài; karaoke, vũ trường; hoạt động nghệ thuật; quyển 
tác giả và các quyền Hên quan.

- Chính sách đầu tư phát triển, công tác xã hội hóa trên từng lĩnh vực văn hóa.

- Dự báo khả năng phát triển của từng lĩnh vực và đưa ra căn cứ khoa học, 
lập luận và quan điểm phát triển của mỗi lĩnh vực trong bối cảnh phát triển mới.

- Xây dựng kế hoạch phát triển trên quan điểm xem xét đồng bộ giữa phát triển 
kinh tế yà văn hóa, mang Ịạị giá trị thụ hưởng văn hóa nhằm góp phần bảo tồn 
các loại hình nghệ thuật truyền thống và đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng 
văn hóa của người dân ngày càng nâng lên.

- Đê' xuất các định hướng mới làm cơ sở đề ra chính sách có tính đột phá cho 
mỗi lĩnh vực về quy hoạch, tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, chức năng 
quản lý vê' văn hóa.

- Đê' xuất các giải pháp nhằm phát triển ngành văn hóa theo chiến lược ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn.

9. Để án phát triển ngành Thể dục thể thao Thành phổ Hổ Chí Minh 
đến năm 2035

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của 
Bộ Chính trị vê' tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ 
vể thể dục thể thao đến năm 2020, thành phố đã chủ trương xây dựng thực hiện 
Đê' án phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2035. Đây là cơ sở xây dựng và 
phát triển nền thể dục thể thao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, thực hiện 
chiến lược nâng cao thể trạng tầm vóc, thể chất người Việt Nam, phát triển thể 
thao thành tích cao, thể thao cho người khuyết tật, thể thao trong trường học, 
đồng thời đẩu tư xây dựng cơ sở vật chất cho thể dục thể thao, xã hội hóa thể 
thao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 
tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đẩu tư 
ngân sách phát triển các loại hình dịch vụ thể dục thể thao, thể thao giải trí..., 
góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của Nhân dân.
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Mục tiêu của Đề án là tiếp tục vận động toàn dằn“ rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại. Nâng cao nhận thức của người dân, về ý nghĩa giá trị và tác 
dụng của thể dục thể thao, nhằm nâng cao thể chất và tẩm vóc cho người Việt 
Nam, đẩy mạnh các hoạt động thể thao cho mọi người. Xây dựng các loại hình 
thể thao phong phú, đa dạng để tăng cường thể chất cho lực lượng vũ trang, đẩu 
tư nâng cấp các công trình thể thao mang tính hiện đại phù hợp với quy chuẩn thi 
dẫu trong nước và quốc tế. ứng dụng quy trình tuyển chọn và đào tạo các môn 
thể thao mũi nhọn, bước đầu hình thành tổ chức câu lạc bộ khoa học, thực hiện 
chương trình hợp tác quốc tế, tăng thời lượng thông tin tuyên truyền về lợi ích 
của tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là nâng cao nhận thức về thể thao giải trí, 
thể thao du lịch, thể thao sức khỏe..., phấn đấu 95,5% học sinh, sinh viên đạt tiêu 
chuẩn rèn luyện thân thể; các trường, các cấp học, các khu công nghiệp có đủ cơ 
sở vật chất để tập luyện thể thao; trình độ một số môn thể thao trọng điểm được 
nâng lên ngang tầm với các nước có nển thể thao mạnh ở châu lục, khu vực và thế 
giới. Đảm bảo điều kiện tổ chức, đăng cai các sự kiện thể thao lớn tại thành phố.

10. Đê' án nghiên cứụ xây dựng tiêu chí đánh giá gia đinh hạnh phúc ờ 
Thành phỖHỔ Chí Minh

Thành phố Hổ chí Minh có 2,5 triệu hộ gia đình với sự phong phú, đa dạng 
của các loại hình gia đình khác nhau: gia đình hạt nhân, gia đình mở rộng, gia 
đinh cha, mẹ đơn thân, gia đình nhập cư, gia đình đa văn hóa, v.v... Cùng với 
những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục đã đạt được, thành 
phố đặc biệt quan tâm đến hạnh phúc của các gia đình. Xuất phát từ những vấn 
đề trong thực tế, như: hạnh phúc gia đinh ở thành phố đang được biểu hiện ra 
sao? Gia đình có hạnh phúc không, hạnh phúc ở mức độ nào, vì sao hạnh phúc 
hay không hạnh phúc? Các tiêu chí gia đình hạnh phúc là gì? Giữa các nhóm nhân 
khẩu - xã hội và các loại hình gia đình, tiêu chí hạnh phúc có gì khác biệt? Tại saọ 
có sự khác biệt đó? Và Thành phố cần làm gì để nâng cao chất lượng cuộc sống và 
hạnh phúc của gia đình? Những vấn đê' đặt ra, đang rất cần được trả lời cả vê' lý luận 
và thực tiễn. Tuy nhiên, vê' mặt khoa học, cho đến nay, chủ đề này vẫn chưa được 
nghiên cứu thấu đáo. Diều này dẫn đến nhiều bất cập, nhất là sự thiếu hụt các cơ sở 
khoa học cho hoạt động thực tiễn của các cơ quan chức năng trong việc đánh giá gia 
đình hạnh phúc, cũng như việc điều chỉnh các chính sách về gia đinh.

Từ thực tế nêu trên, để án “Nghiên cứu xây dựng tiêư chí đánh giá gia đình 
hạnh phúc ở thành phố” sẽ góp phẩn đê' xuất bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh 
phúc của thành phố, làm cơ sở cho các hoạt động thực tiễn; đổng thời cung cấp
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những luận cứ khoa học, gợi mở một số vấn đề chính sách nhằm cải thiện chất 
lượng cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho gia đình, đóng góp vào sự ổn định và 
phát triển bền vững của thành phố trong thời gian sắp tới.

Nội dung cơ bản của Đề án gổm: Đề xuất và kiểm nghiệm bộ tiêu chí đánh 
giá gia đình hạnh phúc của thành phố hiện nay và một số vấn đề cần quan tâm 
về chính sách liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống gia đình, nhằm 
nâng cao hạnh phúc gia đình thành phố.

11. Đề án tổ chức lễ hội và sự kiện Thành phỗ Hổ Chí Minh giai đoạn 
2020 - 2030

Việc tổ chức kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn được lãnh đạo các cấp đặc 
biệt quan tâm và được Nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Các hoạt động văn hóa, thể 
thaoịdễíhộkv.luôn gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố 
đã trở thành truyền thống, định kỳ hàng năm. Các hoạt động được tổ chức trang 
trọng, đa dạng, phong phú; thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; quy mô tương 
xứng với ý nghĩa lịch sử và tầm vóc của từng ngày lễ kỷ niệm, lễ hội, sự kiện phù 
hợp với điều kiện của thành phố. Ngoài ra, những sự kiện mới hình thành đang 
dẩn trở thành nét đặc trưng văn hóa mới trong đời sống tinh thần của người dân 
thành phố như Lễ hội Đường hoa Nguyễn Huệ; Hội hoa xuân Tao Đàn,...; các 
sự kiện lễ hội tại cộng đồng các doanh nhân nước ngoài như các lễ hội dân gian 
tồ chức hàng năm đã trở thành quốc tế hóa. Những nỗ lực và thành tựu văn hóa 
của thành phố đạt được những năm qua, trong đó có công tác tổ chức lễ hội, sự 
kiện văn hóa và thể thao đã góp phần nâng cao vị trí, vai trò của thành phố đối 
với khu vực và cả nước. Do vậy, cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển 
ngành văn hóa thành phố để đánh giá và đề ra nhiệm vụ, giải pháp quản lý, phát 
triển văn hóa một cách tổng thể, toàn diện hơn.

Nội dung trọng tâm của Đê' án gồm:

- Đánh giá thực trạng các lĩnh vực lễ hội, sự kiện chủ yếu: thực trạng công 
tác quản lý, tổ chức thực hiện; đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, các 
chuyên gia, nhà khoa học, đạo diễn...; thực trạng nhu cầu của công chúng trong 
việc hưởng thụ các lễ hội, sự kiện vàn hóa, thể thao; thực trạng sử dụng nguồn 
ngân sách tài chính của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân; thực trạng các điểu 
kiện đảm bảo, cơ chế chính sách, nguồn nhân lực,...

- Quan điểm mục tiêu và phương án tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.

- Xây dựng các giải pháp và nhóm giải pháp trong công tác quản lý, tổ chức 
thực hiện lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.
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IV, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHẮT TRIỂN DOANH NGHIỆP,
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ Lực
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ 
thông tin - truyển thông giai đoạn 2020 - 2030

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông tại thành phố có tốc 
độ tăng trưởng cao trong thời gian qua, cao hơn mức tăng bình quân chung của 
04 ngành công nghiệp trọng yếu và toàn ngành công nghiệp. Trong giai đoạn tới 
ngành còn nhiều tiềm năng phát triển nhằm bắt kịp xu thế công nghiệp 4.0 và 
chủ trương phát triển kinh tế số của Chính phủ. Tuy nhiên ngành công nghiệp 
công nghệ thôngrìin * truyền thông vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong kinh tế 
thành phố: Số liệu năm 2018 cho thấy, doanh nghiệp và lao động chiếm tỷ trọng 
xấp xỉ 3% toàn thành phố. So sánh với một số ngành: Doanh thu của ngành bằng 
7,1% doanh thu công nghiệp chế biến, bằng 23,6% ngành xây dựng, bằng 30,9% 
ngành vận tải, 62% ngành ngân hàng.

Do đó, xây dựng “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm 
công nghệ thòng tin - truyền thông giai đoạn 2020 - 2Q3Ọ” là nền tảng định hướng 
quản lý nhà nước, hỗ trợ kích thích phát triển về chất lượng và sọ lượng, tạo hệ 
sinh thái ngành công nghiệp công nghệ thông tin và là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện thành công Chương trình trọng điểm phát 
triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của thành 
phố. Chương trình này thể hiện mục tiêu chính trị, quản lý nhà nước, định hướng 
hành động của thành phố luôn đổng hành và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và thương hiệu sản phẩm, nâng cao 
tỷ lệ cung ứng sản phẩm đặc trưng của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu; 
giữ vững thành phố tiếp tục là đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước, là trung 
tâm vê' tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực.

Chương trình tập trung vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá nhằm 
tạo thị trường; phát triển hệ sinh thái ngành; thúc đẩy ứng dụng, đổi mới, sáng 
tạo, làm chủ công nghệ số của doanh nghiệp thành phọ nhằm nâng cao giá trị 
gia tăng, chất lượng, sức cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cẩu. 
Chương trình cũng là cẫu phần quan trọng để phát triển kinh tế số, chuyển đổi số



của thành phố; lấy doanh nghiệp là hạt nhân, lấy thị trường chuyển đổi số trên 
địa bàn thành phố để thu hút mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển 
những sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiên tiến.

Chương trình đề ra một số nhóm giải pháp thực hiện gổm: (1) Nhóm 
giải pháp nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ 
thông tin; (2) Nhóm giải pháp nghiên cứu, xác định sản phẩm hoặc nhóm 
sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trọng điểm, 
chủ lực cần tập trung phát triển; (3) Nhóm giải pháp xây dựng, cập nhật 
hệ thống số liệu thống kê, dự báo ngành; (4) Nhóm giải pháp phát triển 
nguồn nhân lực; (5) Nhóm giải pháp truyền thông; (6) Nhóm giải pháp xây dựng 
chươưg trình phát triển hệ sinh thái; (7) Nhóm giải pháp hỗ trợ phát phát triển 
thị trường và thu hút đầu tư nưởc ngoài.

2. Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ  khí - 
tự động hóa giai đoạn 2020 - 2030

Chương trình được xây dựng với quan điểm phát huy vai trò chủ lực của ngành 
cơ khí - tự động hóa trong toàn ngành công nghiệp thành phố thông qua việc tập 
trung nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm cụ thể; phát triển 
doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí - tự động hóa trên cơ sở phát huy tiềm năng, 
lợi thế của thành phố vê nguồn nhân lực, tận dụng công nghệ từ cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, xác định một số công nghệ nền quan trọng của ngành để 
tập trung, khuyến khích đầu tư, chuyển giao công nghệ nhằm chủ động sản xuất 
trong nước, tiến đến thay thế, giảm dần phụ thuộc nhập khẩu, qua đó giảm chi 
phí sản xuất, mở rộng thị trường.

Xây dựng Chương trình nhằm xác định danh mục sản phẩm cơ khí - tự động 
hóa chủ lực của thành phố có khả năng cạnh tranh, thay thế sản phẩm nhập khẩu 
và hình thành được một số doanh nghiệp cơ khí lớn mang tầm quốc tế; xây dựng 
chính sách khuyến khích đầu tư, chuyển giao công nghệ nhằm hiện đại hóá máy 
móc, thiết bị và trình độ công nghệ cho các doanh nghiệp của ngành trên địa bàn 
thành phố; hình thành các chuỗi sản xuất phát triển sản phẩm, phụ tùng cho sản 
phẩm cơ khí nông nghiệp; ô tô và thiết bị nâng hạ; kết cấu thép, kết cấu hạ tầng 
giao thông, cầu cảng, đường sắt, metro và ngành chế tạo máy móc thiết bị tự động 
phục vụ cho các ngành công nghiệp.
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Chương trình.xác định 07 nhóm giải -pháp gổm: (1) -Xác định sản phẩm hoặc 
nhóm sản phẩm chủ lực của ngành cơ khí - tự động hóa cần tập trung phát triển, 
từ đó xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm chủ 
lực và chuỗi sản xuất của ngành; (2) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho 
ngành cơ khí - tự động hóa; (3) Giải pháp xúc tiến thương mại, phát triển thị 
trường; (4) Giải pháp vễ kích cầu đầu tư; (5) Giải pháp về hỗ trợ công nghệ; (6) 
Giải pháp về truyền thông; (7) Giải pháp về mặt bằng sản xuất.

Chương trình xác định 07 đê' án cụ thể: (1) Xây dựng chiến lược phát triển 
ngành cơ khí - tự động hóa giai đoạn 2020 - 2030; (2) Đê' án “chuỗi sản xuất sản 
phẩm, phụ tùng cho sản phẩm máy nông nghiệp”; (3) Đê' án “Chuỗi sản xuất 
sản phẩm, phụ tùng cho ngành chế tạo máy móc thiết bị tự động phục vụ cho 
các ngành công nghiệp”; (4) Đê' án “Chuỗi sản xuất sản phẩm, phụ tùng cho sản 
phẩm ô tô và thiết bị nâng hạ”; (5) Đê' án “chuỗi sản xuất sản phẩm, phụ tùng cho 
sản phẩm kết cấu thép, kết cấu hạ tầng giao thông, cầu cảng, đường sắt, metro”;
(6) Dự án thành lập “Trung tâm nghiên cứu, phát triển và chế tạo khuôn mẫu 
kỹ thuật cao, độ chính xác cao”; (7) Dự án thành lập “Viện công nghệ Cơ khí tự 
động hóá Thành phố Hổ Chí Minh”.

3. Chựơng trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến 
thực phẩm giai đoạn 2020 - 2030

Công nghiệp chế biến thực phẩm là một trong bốn ngành trọng điểm của 
thành phố. Đây là ngành chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản xuất toàn ngành 
công nghiệp (chiếm 17,6%) và cũng là ngành mang lại giá trị gia tăng caọ, chiếm 
19,6% toàn ngành công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp ngành chếbiến thực 
phẩm giai đoạn 2015 - 2019 táng trưởng bình quân 7,04%/năm.

Trong điều kiện hội nhập sâu rộng như hiện nay, ngành chế biến lương thực 
thực phẩm cần liên kết chặt chẽ, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu và 
sản phẩm có uy tín, cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Do đó, cần 
thiết xây dựng chương trình Phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế 
biển thực phẩm giai đoạn 2020 - 2030 để phát triển đúng trọng tấm, trọng điểm 
trong giai đoạn tới.

Mục tiêu của Chương trình là: (1) Xằy dựng và phát triển chuỗi cung ứng 
khép kín, đổng bộ từ nguyên liệu đến thành phẩm, đảm bảo chất lượng và bảo vệ 
môi trường trong ngành chế biến thực phẩm; (2) Hlnh thành hệ thống kho lạnh,
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kho dự trữ phục vụ nhu cẩu bảo quản, sơ chế biến nông, hải sản, thực phẩm đáp 
ứng nhu cầu sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; (3) Xây dựng và quảng 
bá một số thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới, nhất là các ngành có lợi 
thế cạnh tranh.

Chương trình đê’ ra 08 nhóm giải pháp thực hiện gổm: (1) Xác định sản phẩm 
hoặc nhóm sản phẩm chủ lực của ngành chế biến thực phẩm cần tập trung phát 
triển; (2) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực; (3) Giải pháp xúc tiến thương 
mại, phát triển thị trường; (4) Giải pháp vê' kích cầu đầu tư; (5) Giải pháp về hỗ 
trợ công nghệ; (6) Giải pháp về truyền thống; (7) Giải pháp bảo vệ thị trường; 
(8) Giải pháp về mặt bằng sản xuất.

Chương trình gồm 03 Đề án, có phân bổ thời gian và phân công chi tiết đơn 
vị thực hiện cụ thể:

(1) Để án xây dựng Chiến lược phát triển ngành chế biến thực phẩm đến năm 
2030; giao Sở Công Thương chủ trì thực hiện trong năm 2021.

(2) Đề án phát triển hệ thống kho lạnh, kho dự trữ bảo quản cho ngành; giao 
Hội Lương thực - Thực phẩm thành phố chủ trì, phối hợp thực hiện trong giai 
đoạn 2020 - 2025.

(3) Đê' án Xây dựng vùng nguyên liệu, hình thành chuỗi sản xuất của ngành 
chế biến lương thực thực phẩm; giao Hội Lương thực - Thực phẩm thành phố 
chủ trì, phối hợp thực hiện trong năm 2021.

4. Để án Phát triển công nghiệp dược trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030

Thành phố lạ nơi tập trung đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
dược phẩm, là đầu mối phân phối thuốc cho tất cả các khu vực trên cả nước. 
Hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm và mỹ phẩm trên 
địa bàn thành phố chiếm tỷ trọng lớn vê' cơ cấu kinh tế dược của cả nước. Thành 
phố cũng là nơi tập trung các bệnh viện có quy mô lớn với nhiều chuyên khoa 
đầu ngành, là tuyến điều trị cuối của nhiều địa phương khác, kết hợp với việc từ 
năm 2014 đến nay, Sở Y tế thành phố thực hiện đấu thầu thuốc tập trung theo 
quy định của Bộ Y tế tạo nên lợi thế vê' thị trường đầu ra cũng như đầu mối để 
xuất khẩu. Ngành công nghiệp dược thành phố có nhiều lợi thế vể trình độ nhân 
lực làm cho các công ty dược có nhiều thuận lợi trong việc nghiên cứu cải tiến
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công nghệ sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp tư nhân 
có nhiều khởi sắc, đâu tư cho các hướng sản phẩm công nghệ cao, thuốc sinh 
học, thuốc dược liệu và công nghiệp phụ trợ dược. Thực tế, đã có nhiều công 
ty đa quốc gia đặt hàng các nhà máy tại thành phố để sản xuất gia công và xuất 
khẩu đi các nước khác. Yới những lợi thế trên công nghiệp dược hoàn toàn có 
tiềm năng trở thành mũi nhọn của kinh tế thành phố.

Để án hướng tới ba mục tiêu chính:

Một là, xây dựng nền công nghiệp dược, trong đó tập trung đấu tư phát triển 
sản xuất thuốc generic bảo đảm chất lượng, giá hợp lý, từng bước thay thế thuốc 
nhập khẩu; phát huy thế mạnh, tiềm năng của Việt Nam để phát triển thuốc tù 
dược liệúi

Hai là, phát triển ngành dược theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa, có 
khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới; phát triển hệ 
thống phân phối, cung ứng thuốc hiện đại, chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hóa.

Ba lài quản lý chặt chẽ, hiệu quả các khâu từ sản xuẫt, xuất khẩu, nhập khẩu, 
bảo quản, lưu thông, phân phối đến sử dụng thuốc.

Các mục tiêu cụ thể:

- Đến cuối năm 2022, thành phố sẽ hoàn thành ba mục tiêu: (1) Hoàn chỉnh 
chính sách vê' phát triển thuốc công nghệ cao, các thuốc có dạng bào chế đặc biệt, 
thuốc có nguồn gốc từ dược liệu; (2) Xây dựng danh mục các loại thuốc cần ưụ 
tiên phát triển; và (3) Hoàn chỉnh chính sách về phát triển dự án phát triển công 
nghiệp phụ trỢ: sản xuất bao bì; chế biến, chiết xuất dược liệu.

- Đến cuối năm 2025, tiếp tục hoàn thành ba mục tiêu: (1) Xây dựng dự án 
sản xuẫt thuốc công nghệ cao; (2) Phấn đấu ít nhẫt 30% cơ sở sản xuất thuốc đạt 
các tiêu chuẩn quốc tế GMP - EƯ; (3) Xây dựng trung tâm kinh doanh dược liệu, 
đảm bảo nguồn gốc và chất lượng.

- Đến cuối năm 2030, phấn đấu đạt được bốn mục tiêu: (1) Đưa ra thị trường 
thuốc công nghệ cao: kháng thể đơn dòng, sản phẩm có nguồn gốc công nghệ 
gen, tái tổ hợp, tế bào gốc, các thuốc mới có dạng bào chế đặc biệt; (2) 100% cơ 
sở sản xuất thuốc đạt GMP - EƯ; (3) Phấn đấu 40% thuốc generic sản xuất trên 
địa bàn có số đăng ký lưu hành được đánh giá tương đương sinh học và sinh khả 
dụng; (4) Có ít nhẫt 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học.
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- Chương trình được xây dựng với quan điểm phát triển doanh nghiệp và 
sản phẩm ngành cao su - nhựa theo hướng đầu tư công nghệ mới, chú trọng 
sản xuất các sản phẩm tái chế, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi 
trường; sử dụng các loại vật liệu, công nghệ tiên tiến; ưu tiên phát triển các 
sản'phẩm cao su - nhựa sử dụng cho ngành y tế, các sản phẩm cạo su - nhựa 
có nguồn gốc thiên nhiên hoặc phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường, các 
chi tiết nhựa trong các thiết bị điện - điện tử, màng nhựa phức hợp đa lớp cho 
thực phẩm, cao su silicone, cao su và polyurethane (PƯ) làm trục và các chi 
tiết máy... Thúc đẩy nghiện cứụ công nghệ và vận hành tái chế rác thải cao 
su - nhựa; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt về nghiên 
cứu vật liệu mới.

- Xây dựng chương trình nhằm: Xác định danh mục sản phẩm cao su - nhựa 
chủ lực của ngành để có giải pháp thu hút đẩu tư và hỗ trợ phát triển đúng trọng 
tâm, trọng điểm; thành lập Trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm và kiểm nghiệm sản 
phẩm ngành cao su - nhựa đạt chuẩn quốc tế trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Hỗ 
trợ và Phát triển doanh nghiệp thành phố (trựớc đây là Trung tâm Kỹ thuật Nhựa - 
Cao su và Đào tạo quản lý nãng lượng); đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm 
nhựa tái chế, nhựa phân hủy sinh học, nhựa y tế nhằm nâng cao giá trị gia tăng 
và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tập trung đầu tư phát triển các chuỗi sản xuất 
sản phẩm ngành cao su - nhựa để nâng cao giá trị gia tăng và tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu.

- Chương trình cũng xác định 07 nhóm giải pháp gồm: (1) Xác định sản phẩm 
chủ lực của ngành cao su - nhựa thành phố; (2) Giải pháp phát triển nguồn nhân 
lực; (3) Giải pháp xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; (4) Giải pháp về 
kích cầu đầu tư; (5) Giải pháp về hỗ trợ công nghệ; (6) Giải pháp về truyền thông;
(7) Giải pháp về mặt bằng sản xuất.

- Xác định 03 đề án cụ thể: (1) Xây dựng “chiến lược phát triển ngành cao 
su - nhựa đến năm 2030”; (2) Để án thành lập Trung tâm kiểm nghiệm chất 
lượng cao su - nhựa đạt tiêu chuẩn quốc tế trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Hỗ 
trợ và Phát triển doanh nghiệp thành phố; (3) Đề án sản xuất hạt nhựa và sản 
phẩm nhựa tái chế.

5. C hương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm  cao su - nhựa
giai đoạn 2020 - 2030
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Xác định vai trò quan trọng của khoa học - công nghệ với ngành nống nghiệp, 
đổng thời để chủ động và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, gia nhập các Hiệp 
định thương mại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới đòi hỏi các loại mặt hàng 
nông, lâm và thủy sản phải có tính cậnh tranh cao, nên cần phải ứng dụng rộng rãi 
các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. VI vậy, 
việc xây dựng và triển khai thực hiện “Chương trình phát triển giống cây, con và 
nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2020 - 2030” là hết sức cẩn thiết.

Chương trinh để ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển lĩnh vực giống cây, 
con chất lượng cao; cụ thể như sau:

+ Giống cây trổng chủ yếu, gổm: Giống rau quả; giống hoa kiểng, cây dược 
liệu, giống cây lâm nghiệp.

+ Giống vật nuôi chủ yếu, gồm: Giống heo, giống bò sữa, giống bò thịt, giống 
gia cầm.

+ Giống thủy sản chủ yếu, gồm: Giống thủy sản nước ngọt, giống thủy sản 
nước mặn lợ, cá cảnh.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao: Nâng tỷ trọng giá trị sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 75 - 85% tổng giá trị sản xuất nông 
nghiệp của thành phố; phấn đấu 80% - 90% hộ nông dân, 100% doanh nghiệp 
tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đẽ ra một số nhiệm vụ và giải pháp 
chủ yếu như sau:

Thứ nhất: Quy hoạch và mở rộng, nẫng cấp cơ sở hạ tầng khu, vùng sản xuất 
phát triển giống và nống nghiệp công nghệ cao.

Thứ hai: Phát triển hệ thống sản xuất, cung ứng và dịch vụ về giống.

Thứ ba: Tăng cường khuyến nông chuyển giao giống mới, khoa học công nghệ 
cao vào sản xuất; phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã, xây dựng chuỗi hên 
kết phát triển ổn định và bền vững.

Thứ tư: Xúc tiến thương mại về giống và nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ năm: Tăng cường hợp tác quốc tế, trong nước và đào tạo nguồn nhân lực.

-  -  6. Chương trình  phát tr iển -giống cây, con-và-nông nghiệp công nghệ cao
giai đoạn 2020 - 2030
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Thứ sáu: Tiếp tục triển khai, xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, 
kế hoạch, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ.

7. Triển khai thực hiện Đê án Phát triển du lịch thông minh trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Việc xây dựng Để án Phát triển du lịch thông minh trên địa bàn Thành phổ Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 làm cơ sở triển khai các 
dự án nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Đây là một phần trong 
công tác xây dựng đô thị thông minh và các giải pháp đổng bộ của các ngành kinh 
tế - xã hội của thành phố để nâng cao nảng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả các hoạt động kinh tế - xã hội, xây dựng chiến lược thương hiệu đô thị, xây 
dựng hệ thống thông tin dư lịch thông minh, tạo không gian thông minh, điểm 
đến thân thiện với du khách.

Xây dựng Đề án du lịch thông minh trên địa bàn Thành phổ Hồ chí Minh 
quán triệt thực hiện các quan điểm sau: (1) Khách du lịch là trung tâm của công 
tác phát triển hệ thống du lịch thông minh: việc phát triển du lịch thông minh 
nhằm hẩng cao trải nghiệm cửa du khách khi đến thành phố; thu hút khách du 
lịch quay trở lại thành phố; qua đó, nâng cao hiệu quả công tác kích cầu du lịch; 
(2) Công nghệ là công cụ hỗ trợ phát triển, tận dụng tối đa các cơ hội để phát 
triển không gian mạng, số hóa, kết nối và tích hợp các hệ thống, quy trình, dịch 
vụ phục vụ công tác dự báo và điều hành du lịch một cách tổng thể; (3) Huy động 
mọi nguồn lực: tất cả các dự án du lịch thông minh phải nghiên cứu khả năng chia 
sẻ và mở rộng nền tảng hạ tầng, cơ sở dữ liệu, ứng dụng hiện hữu.

Trên cơ sở đó thành phố đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Đê' án: 
(1) Xây dựng Kho dữ liệu du lịch tích hợp của thành phố; (2) Tảng cường thu hút 
và trải nghiệm cho du khách và người dân; (3) Nâng cao hiệu quả.công tác quản lý 
Nhà nước; (4) Xây dựng Hệ sinh thái đa chiều cho hoạt động kinh doanh du lịch 
(5) Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

8. Chương trình liên kết phát triển du lịch Thành phổ Hổ Chí Minh 
và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông cửu Long giai đoạn 2020 - 2030

Ngay từ cuối năm 2019, Thành phố Hồ chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng 
sông Cửu Long đã thống nhất ký kết Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du 
lịch giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu của liên kết là để phát huy vị trí chiến lược,
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vai trò trung tâm kết nối du lịch vùng của 'Ihành phố Hỗ Chí Minh cũng như 
phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Việc liên kết phát triển du lịch 
này đòi hỏi phải có một quá trình dài hạn và cần tiếp tục có những định hướng 
cụ thể của cẫp ủy - chính quyền trong thời gian tới.

Chương trình tập trung vào 05 nội dung trọng tâm: (1) Trao đổi thông tin trong 
công tác quản lý nhà nước về du lịch; (2) Phát triển sản phẩm du lịch trên cơ sở 
tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch các địa phương trong liên kết; (3) Quảng bá 
xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch vùng Thành phố Hổ Chí Minh và 
13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; (4) Phát triển nguồn nhân lực du lịch 
để nâng cao trình độ quản lý các cơ sở du lịch của các địa phương theo chuẩn quốc 
tế; (5) Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, giới thiệu các nhà đầu tư trong nước và 
quốc tế quan tâm tới lĩnh vực du lịch tại các tỉnh, thành trong liên kết.

9. Để án phát triển Thành phổ Hồ Chí Minh trở thành trung tâm 
tài chính khu vực và quốc tế

Thành phố Hổ Chí Minh là nơi ra đời thị trường chứng khoán của Việt Nam 
và hạ tầng tài chính của thành phố vẫn còn nhiều tiềm năng với hệ thống các ngân 
hàng thương mại, tổ chức tài chính trung gian, các quỹ đầu tư, công ty tài chính, 
công ty chứng khoán,... đóng góp vai trò quan trọng không chỉ đối với thành phố 
mà còn của cả nước trong việc huy động và phân bổ vốn thông qua các hoạt động 
đẩu tư trực tiếp, gián tiếp hoặc qua kênh mua bán - sáp nhập, hoạt động kiều hối...

Với các lợi thế sẵn có và nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi để triển khai nghiên 
cứu định hướng phát ừiển thành phố thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, 
thành phố đã giao các cơ quan có liên quan của thành phố phối hợp Trường Đại học 
Fulbright Việt Nam xằy dựng Để án “Phát triển Thành phố Hổ chí Minh thành trung 
tâm tài chính khu vực và quốc tể’ để làm cơ sở để định hướng, xây dựng và thực 
thi các chính sách cho phát triển trung tâm tài chính tại thành phố trong tương lai.

Các mục tiêu quan trọng của việc phát triển Trung tâm tài chính khu vực và 
qụốc tế tại Thành phố Hổ Chí Minh bạo gồm: (1) Thành phố Hổ chí Minh phải 
là trung tằm tài chính quốc gia trước khi trở thành trung tâm tài chính khu vực 
và quốc tế; (2) Thành phố Hồ chí Minh phải là nơi có điểu kiện sống tốt để lao 
động chất lượng cao cả trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc, đặc biệt là 
lao động chuyên ngành tài chính và cọ trình độ ngoại ngữ; (3) Phải có chính sách 
hỗ trợ đổi mới trong ngành tài chính (hntech); (4) Phải có hạ tầng viễn thông tốt
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(kết nối 5G); (5) Phải có hạ tầng giao thông tốt; (6) Chính quyền cũng phải đổi mới 
sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong quản lý; (7) Đảmbảo vê' mặt quy hoạch kiến 
trúc chi tiết không gian Trung tâm tài chính để tạo cảnh quan và kết nối hạ tầng.

Với các điều kiện trên được đảm bảo, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội 
đóng vai trò trung tâm của khu vực Châu Á trong giai đoạn tiếp theo.

Thành phố đã báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ủng hộ chủ trương 
xem mục tiêu phát triển Đề án là nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược quan trọng của 
quốc gia và được đưa vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 
-2030, tẩm nhìn 2045, đồng thời bổ sung nội dung này vào dự thảo Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

10. Đỉễn đàn kinh tế Thành phố Hổ Chí Minh và các triển lãm công nghiệp, 
dịch vụ 4.0 giai đoạn 2020 - 2030

Trong 10 năm tới, tình hình kinh tế, chính trị, khoa học và cồng nghệ, các xu 
hướng phát triển sẽ có nhiều biến chuyển, khó đoán định, nên việc định hình 
trước các chủ đê' cho Diễn đàn trong 10 năm tới là rất khó chính xác. Do vậy, trên 
cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 
2021 - 2030, đồng thời căn cứ vào nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu 
Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ 
thành phố đề xuất các nhóm chủ đê' tổ chức các Diễn đàn từ các năm 2021 đến 
2030. Các chủ đê' cụ thể như sau:

1. Thúc đẩy phát triển kỷ nguyên số, kinh tế số, vai trò của thành phố đối với 
cả nước và khu vực.

2. Tập trung thúc đẩy hình thành, phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác 
cao phía Đông.

3. Xây dựng và phát triển trung tâm tài chính, trên cơ sở phát triển kế thừa 
những kết quả của Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2.

4. Thảo luận vê' phát triển kinh tế tuần hoàn, vai trò của các doanh nghiệp 
Thành phố Hổ chí Minh.

5. Quy hoạch Phát triển hạ tầng logistics Thành phố Hổ chí Minh, ảnh hưởng 
vị trí tầm quan trọng với khu vực.

6. Phát triển vùng đô thị Thành phố Hổ Chí Minh.
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- - 7. Cơ chế, thổ chế cho Thành phọ Hổ Chí Minh phát triển. —  - - ..........

8. Các chủ đê' liên quan đến liên kết Vùng kinh tế phía Nam.

9. Thành phố Hồ chí Minh với vai trò nguồn nhân lực phát triển công nghệ AI.

10. Các động lực phát triển Thành phố Hổ Chí Minh.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của các năm, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ 
đạo Ban cán sự đảng ủy  ban nhân dân thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân thành 
phố tham mưu, đề xuất cụ thể vê' nội dung tổ chức các Diễn đàn.

11. Chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn giai 
đoạn 2020 - 2025

Mục tiêu của Đê' án nhằm xác định và lựa chọn ưu tiên vê' mô hình, lĩnh vực 
và giai đoạn phát triển thích hợp, đê' xuất chính sách cụ thể, đồng bộ nhằm thúc 
đẩy phát triển hiệu quả kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn, góp phần 
chuyển dịch kinh tế thành phố theo hướng hiện đại và bển vững.

Đê' án định hướng triển khai các giải pháp đổng bộ nhằm nâng cao nhận thức, 
hiểu biết và thắi độ .đứng đắn vê' các mô hình kinh tế mới, chủ yếu là các doanh 
nghiệp, người tiêu dùng và cán bộ quản lý nhà nước; tích hợp các nội dung kinh 
tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn vào chiến lược, kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo; bổ sung, làm rõ 
các nội dung kinh tế số, kinh tế chia sẻ trong đê' án đô thị thông minh và đô thị 
sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố; tiến tới xây dựng thành phố chia 
sẻ, tham khảo theo một số mô hình của các nước phát triển; bổ sung các chương 
trình, chính sách hỗ trợ phù hợp cho từng loại mô hình kinh tế mới, bổ sung vào 
chương trình kích cầu của thành phố; gắn với nhu cầu thực tiễn và ngân sách đóng 
vai trò khởi động nhằm thu hút các nguồn vốn xã hội; gắn liền với cải cách thủ 
tục hành chính đối với các mô hình kinh tế mới và khuyến khích đổi mới sáng 
tạo đi vào thực tiễn; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt vể chương 
trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.. „. . .......... ..  .

Đê' án xây dựng giải pháp cụ thể cho từng nhóm mô hình như sau:

+ Về kinh tế số, kinh tế chia sẻ:

- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số; có 
chính sách cụ thể hỗ trợ tư vẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
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- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ dữ liệu chuyên 
ngành trong Đề án Đô thị thông minh.

- Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021- 
2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

- Xây dựng hệ sinh thái số cho các ngành với sự tham gia rộng rãi của các 
doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Về kinh tế tuần hoàn:

- Tiếp cận học hỏi kinh nghiệm một số quốc gia, đô thị đã thực hiện thành 
công về kinh tế tuần hoàn và phù hợp điều kiện phát triển của thành phố.

- Xây dựng chương trình phát triển kinh tế tuần hoàn theo cách tiếp cận từng 
bước, bài bản ngay từ ban đầu, với sự tham gia rộng rãi của các bên và tìm kiếm 
tài trợ quốc tế.

12. Chương trình kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước 
để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 
địa bàn thành phố giai đoặririẳm 2020 - 2025

Chương trình kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ 
trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
Thành phố Hổ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 nhằm tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói 
riêng của thành phố có thể tiếp cận nguồn vổn, phục vụ cho phát triển sản xuất 
- kinh doanh, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo 
động lực tăng trưởng mới.

Thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm: Tổ chức 
cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn đăng ký gói tín dụng hỗ trợ doanh 
nghiệp hàng năm; tổ chức hội nghị kết nối chuyên để, ngoài các lĩnh vực ưu tiên 
(nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, cho vay trong khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp phát triển sản 
phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của thành phố), bổ sung chương trình kết 
nối, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi 
suất ưu đãi, hợp lý; nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận 
vốn tín dụng ngân hàng theo 02 hình thức: (1) Các quận, huyện chủ động phối 
hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn theo
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danh sách nhu cấu vốn doanh nghiệp tại địa phương; (2) Ngân hàng Nhà nước 
chi nhánh Thành phố Hồ chí Minh tiếp nhận danh sách các doanh nghiệp có 
nhu cẩu vốn tù các đơn vị đầu mối gửi đến để triển khai xử lý.

13. Để án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Thành phố Hổ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025

Thời gian qua, thành phố đã triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời cũng là địa phượng sớm ban hành 
nhiểu chính sách đột phá nhằm hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc 
đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm 
năng của thành phố; chẫt lượng tăng trưởng và năng lực của các thành phẩn hệ 
sinh thái chừa cao.

Trong bối cảnh toàn cẩu hóa và tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thự tư nói chung và sự chuyển đổi số nói riêng, kinh nghiệm quốc tế 
và thực tế.trong nước cho thấy, để tiếp tục phát triển bển vững và nâng cao năng 
lực cạith tranh, thành phố cần đẩy nhanh sự chuyển đổi, hướng tới mộ hình tăng 
trưởng dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một trong những trụ cột chính 
của mô hình này là sự phát triển bển vững của hệ sinh thái khởi nghiệp đồi mới 
sáng tạo, với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lạ trung tâm. Nhiệm 
vụ này càng trở nên quan trọng trong định hướng phát triển của thành phố trở 
thành đô thị sáng tạo, đô thị thông minh.

Đẽ án để ra mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo của thành phố phát triển ngang tẩm khu vực, tùng bước trở thành nền tảng 
vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực, góp phần nâng 
cao tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP hàng năm 
tù 40% trở lên.

Một số chỉ tiêu chính đến cuối năm 2025: (1) Hỗ trợ nâng cao nặng lực đổi 
mới sáng tạo cho 3.000 doanh nghiệp; (2) Hỗ trợ ươm tạo, phát triển 1.000 dự 
án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (3) Hỗ trợ phát triển 100 doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.

Để án tập trung xây dựng và triển khai 07 nhóm nhiệm vụ chính gồm: (1) 
Phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
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(2) Nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng 
điểm; (3) Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm 
và thị trường; (4) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suẫt, chất lượng 
và đổi mới sáng tạo; (5) Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công; 
(6) Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (7) Truyền 
thông khởi nghiệp đổi mới sáng tạo./.


