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THÔNG BÁO
Ighị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X

Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 29, 30 
tháng 11 năm 2019 để thảo luận, góp ý và thông qua 07 nội dung do Ban Thường vụ 
Thành ủy và Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố trình nhằm đánh giá, tống 
kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2019 và xác 
định nhiệm vụ, giải pháp định hướng trong năĩh 2020.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và 
tông kết Hội nghị. Hội nghị Thành ủy thống nhất đánh giá cao tâm huyết và trách nhiệm 
của các đồng chí Thành ủy viên và các đơn vị liên quan đã chuẩn bị nội dung, phát biểu 
đóng góp cho các nội dung trong 2 ngày làm việc. Hội nghị thống nhất đánh giá:

1. Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế thế giới và nhiều nền kinh tế lớn suy giảm, 
kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vững đầu tàu kinh tế của cả 
nước: Tống sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước đạt hơn 1,347 triệu tỷ 
đồng, tăng 8,32% (cùng kỳ tăng 8,3%), cao hơn mức tăng trưởng kinh tế của cả nước 
(7%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP, bằng năm 2018, vươt chỉ tiêu 
bình quân nhiệm kỳ 2016 - 2020 là 30% GRDP. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước 
đạt 8 tỷ đô la Mỹ (bằng 101% so cùng kỳ). Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất 
tống hợp vào tăng trưởng kinh tế trên 36% vượt chỉ tiêu bình quân toàn nhiệm kỳ là 
35%, the hiện kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, phát huy đổi mới 
sáng tạo, khoa học công nghệ tiên tiến. Năng suất lao động năm 2019 ước đạt 299,8 
triệu đồng/người, tăng 6,82%, cao hơn mức tăng của năm 2018 (6,63%). Thu ngân 
sách ước đạt 412.474 tỷ đồng (tăng 3,34% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và tăng 
khoảng 9% so với thực thu năm 2018; bình quân thu 1.620 tỷ đồng/ngày làm việc).

Trong 13 chỉ tiêu (lĩnh vực kinh tế - xã hội) của Đại hội Đảng bộ thành phố lần 
thứ X, vận dụng cho kế hoạch năm 2019 và dự báo đến cuối nhiệm kỳ khả năng sẽ 
đạt và vượt 11/13, chỉ tiêu cụ thể như sau:

- 04 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch: (1) Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình 
quân khoảng 30% GRDP (dự kiến đạt 35%); (2) Tỷ trọng đóng góp bình quân của 
yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP hàng năm từ 35% trở lên (dự kiến đạt 
36%); (3) Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (dự kiến đạt 
669.900), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5% (dự kiến đạt 3,7%); (4) Đến cuối năm 
2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới là 40 triệu m2 (dự kiến đạt 48 triệu m2) và 
diện tích nhà ở bình quân đầu người là 19,8 m2/người (dự kiến đạt 20,06 m2/người).
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- 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch: (1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa 
bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% - 8,5%, dự kiến đạt 8,3% (tính 
theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyến 
dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp; trong đó 
tỷ trọng ngành dich vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58% (dự kiến 
đạt 60%); (2) Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85%; (3) Đen 
cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với năm 2011 là 
3,5 lân; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai 
đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm; (4) Đen cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch 
cho 100% hộ dân; (5) Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ 
tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi); (6) Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sTl 0.000 
dân, 42 giường bệnh/10.000 dân; (7) Đen cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước 
thải công nghiệp đạt 100%.

- 01 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 
là 9.800 USD, trong đó có lý do năm 2015 dự báo dân sổ năm 2020 thấp hơn đáng kể 
so với thực tế hiện nay. Dự kiến sẽ đạt 6.670 USD/người, gấp 1,35 lần năm 2015).

- 01 chỉ tiêu chưa đánh giá được (về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, 
phấn đấu thành phố nằm trong nhỏm 5 địa phương dần đầu cả nước về xếp hạng chỉ 
số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index)).

Ngoài 13 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
trong 3 năm 2017-2019, thành phố còn triển khai 12 nhiệm vụ, giải pháp sau:

(1) Năm 2019 tổ chức thành công cuộc thi quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát 
triến khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố Hồ Chí Minh (quận 2, 
quận 9, quận Thủ Đức)” và công bố kết quả cuộc thi, làm cơ sở cho việc quy hoạch 
phát triển khu đô thị trong năm 2020 và tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng “Khu đô 
thị sáng tạo và tương tác cao phía Đông thành phố” 2020 - 2035.

(2) Triển khai thực hiện Đe án đô thị thông minh đảm bảo tiến độ thực hiện giai 
đoạn 1 các Trung tâm thuộc “Đề án Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô 
thị thông minh” (Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và 
Trung tâm Mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội), đã phê duyệt Đe án thành lập Công ty 
Cố phần vận hành Trung tâm An toàn thông tin thành phố. Đã tô chức Hội thảo quốc 
tế về Du lịch thông minh và tổ chức trong tháng 12 năm 2019 Hội thào về Giáo dục 
thông minh và Y tế thông minh.

(3) Triển khai Đề án “Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính 
quốc tế”, đến nay, đã hoàn tất xây dựng Đe cương giai đoạn 1 và tiếp tục thực hiện giai 
đoạn 2. Tháng 10 năm 2019, đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế thành phổ Hồ Chí Minh năm 
2019 với chủ đề “Phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu
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vực và quốc tế”, với sự tham dự của hơn 800 đại biểu trong nước và quốc tế; qua diễn 
đàn này sẽ đề xuất Chính phủ xem xét “Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung 
tâm tài chính khu vực và quốc tế” là một nhiệm vụ quan trọng của quốc gia.

(4) Năm 2019 tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020 và đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 
18,66/19 tiêu chí nâng chất (tăng 3,26 tiêu chí so với cuối năm 2018), bình quân mỗi 
huyện đạt 7,2/9 tiêu chí (tăng 3 tiêu chí so với cuối năm 2018); có 31/56 (55%) xã đã 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

(5) Thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 
2017 của Quốc hội và Chủ đề năm 2019: “Năm đột phá thực hiện Nghị quyết số 
54/2017/QH14 của Quốc hội và cải cách hành chính”, đã ủy quyền 85 nhiệm vụ và 
quyên hạn của úy ban nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho các sở - 
ngành, quận - huyện bước đầu phát huy hiệu quả, tạo sự chủ động cho các cơ quan, 
đơn vị, góp phân rút ngắn thời gian giải quyết công việc, cải thiện chất lượng phục vụ 
và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan, tổ chức của 
thành phố. Ban hành và thực hiện Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do thành phố quản lý, góp phần đáng kể ổn định 
đời sống và động viên công chức, viên chức, lao động trách nhiệm cao hơn, hiệu quả 
hơn. Đã tố chức công khai các thủ tục hành chính trên cong thông tin điện tử; đẩy 
mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở các sở, ngành và quận, 
huyện; một số địa phương, cơ quan tăng giờ làm việc để giải quyết các hồ sơ hành 
chính theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

(6) Tô chức thành công thí điếm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm 
thành phố, tổng kết 03 năm hoạt động thí diêm và đề xuất Trung ương cho phép thành 
phố thành lập Sở An toàn thực phẩm.

(7) Thành lập Trung tâm Báo chí thành phố năm 2019 và Trung tâm Báo chí đã 
phát huy tác dụng tốt, nâng cao hiệu quả đóng góp của báo chí thành phố trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh.

(8) Triển khai quyết liệt và có tác dụng thiết thực Quy định số Ỉ374-QĐ/TU 
ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường, vụ Thành ủy về quy trình giải quyết 
thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua 02 năm thực 
hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã 
tiêp nhận 361 thông tin và theo dõi, giám sát việc giải quyết thông tin của quận ủy, 
huyện ủy và tương đương (năm 2018 tiếp nhận 1.475 thông tin, năm 2019 tiếp nhận 
1.534 thông tin). Qua rà soát các thông tin phản ánh, ủy ban Kiểm tra Thành ủy và
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ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực 
thuộc Thành ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã xử lý kỷ luật khiển 
trách 06 tổ chức đảng; kỷ luật 244 đảng viên (khiển trách 139 đảng viên, cảnh cáo 81 
đảng viên, cách chức 16 đảng viên, khai trừ 08 đảng viên); xử lý kỷ luật về mặt chính 
quyền 304 trường hợp (126 khiển trách, 69 cảnh cáo, 19 cách chức, 69 trường họp 
khác (kéo dài thời gian nâng bậc lương, giáng cấp, chuyển công tác...), 21 buộc thôi 
việc). Tỷ lệ chỉ đạo xử lý, giải quyết thông tin đạt 94,85%.

(9) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TƯ ngày 19 
tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động 
“Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành 
phố sạch và giảm ngập nước”, đến nay, đã có 316/322 phường - xã, thị trấn (98%) đã 
tổ chức đối thoại với nhân dân, vận động hon 01 triệu hộ dân ký bản cam kết không 
xả rác, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định; 99,2% ý kiến người dân phản ánh về môi 
trường (9.800 ý kiến) được tiếp nhận và giải quyết; lắp đặt hơn 33.900 thùng rác công 
cộng; chuyển hóa được 628/728 điểm ô nhiễm về rác thải (86%), trong đó có 74 điểm 
được chuyển hóa thành khu sinh hoạt cộng đồng.

(10) Ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường 
vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phổ. Các cấp, các ngành, nhất là các quận, 
huyện đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo 
được sự hưởng ứng, đồng thuận cao trong mọi tầng lóp nhân dân (triển khai 07 nhóm 
giải pháp với 108 nội dung cụ thể trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự xây 
dựng, số vụ vi phạm trật tự xây dựng giảm 13% so với cùng kỳ). Ở một số quận, 
huyện việc xây dựng không phép, trái phép được xử lý kiên quyết chưa từng có.

(11) Đối mới hợp tác và liên kết Vùng để thành phố Hồ Chí Minh và các địa 
phương khác phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Năm 2019, đã ký kết họp tác với 
tỉnh Tây Ninh xây dựng đường cao tổc thành phổ Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Đã tổ chức 
Hội nghị họp tác với các tỉnh Đồng Nai, Bià Rịa - Vũng Tàu và Tiền Giang về chống 
khai thác cát trái phép. Đã tổ chức Hội thảo về hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long và tổ chức ký kết hợp tác trong tháng 12 năm 2019.

(12) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại để thành phố phát triển 
nhanh hơn, bền vững hơn. Đã tổ chức các Đoàn của lãnh đạo thành phố đi làm việc 
với các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam như Nga, úc, Singapore, Indonesia, 
Thái Lan, Nhật Bản, Đức, Hà Lan để xác định các cơ hội họp tác lâu dài trên các lĩnh 
vực có ý nghĩa chiến lược với thành phố như đào tạo nhân lực có trình độ quốc tế, 
nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chống ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu, 
khởi nghiệp sáng tạo, phát triên du lịch, mở rộng thương mại, đầu tư, nâng cao năng 
lực quản lý đô thị.
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Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự 

kiện chính trị được tố chức trang trọng, đa dạng, phong phú, tạo không khí phấn khởi. 
Hoạt động thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư và đạt nhiều thành tích. Chủ động, 
tích cực thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt 
kết quả cao trong kỳ thi tổt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, hoàn thành đưa 
vào sử dụng gần 1.500 phòng học mới, triến khai đề án sữa học đường giai đoạn 1 ở 
10 quận, huyện cho 132.818 học sinh mầm non và tiêu học tại 1.516 trường. 95% học 
sinh tiểu học đã được học tiếng Anh. Thành phố có trên 900 trường mầm non và phổ 
thông ngoài công lập, chiếm 40% tổng số trường của thành phố (2.283 trường).

Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao, việc quản lý các bệnh viện 
và hệ thống y tế thành phố được hiện đại hóa theo hướng y tế thông minh. Đã hoàn 
thành vượt chỉ tiêu sổ giường bệnh trên 1 vạn dân và diện tích sàn xây dựng trên 1 
giường bệnh cho năm 2020. Đã triến khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của người 
bệnh nội trú tại các bệnh viện toàn thành phố. Công tác quản lv an toàn thực phẩm tiếp 
tục được hoàn thiện đồng bộ, cả năm chỉ xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm, không có tử 
vong; đã ứng phó thành công với dịch tả heo châu Phi tại thành phố. Công tác chăm lo, 
hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em,... 
thực hiện thường xuyên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hoạt động 
thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đặc biệt quan tâm.

Thành phố đây mạnh đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm có to 
chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”, không để hình thành 
các băng, nhóm tội phạm và các tụ điếm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. 
Phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra phá án tăng so với năm 2018. Đã tổ chức tổng 
kết 10 năm công tác phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố. Đã triển 
khai các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng chống 
đua xe, tăng cường tuần tra kiểm soát.

Số vụ đình công trong năm 2019 là 15, bình quân 1,25 vụ/tháng, giảm 12% so 
với năm 2018. số vụ tai nạn giao thông đường bộ là 562, bình quân 1,5 vụ/ngày, giảm 
ỉ 1,7% so với năm 2018, số người chết là 523 người, giảm 11,8%, số người bị thương 
nặng là 130 người, giảm 20% so với năm 2018. sổ vụ cháy là 284, bình quân 4 ngày 
có 3 vụ cháy, giảm 32% so với năm 2018.

2. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019 
dạt được những kêt quả tích cực, có nhiều tiến bộ hơn năm 2018, giải quyết được 
bước đầu những vụ việc kéo dài nhiều năm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của 
Đảng bộ thành phố năm 2019. Đã phát triển được 2.974 đảng viên mới. Tập trung sắp 
xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, gắn với vêu cầu nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Chú 
trọng thực hiện điều động, bố trí, luân chuyến và quản lý cán bộ theo quy trình, quy 
định. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu



làm việc kém hiệu quả, chưa thể hiện được tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, đặc biệt thông qua kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng bộ năm 2019 như 
đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết sổ 54/2017/QH14 của Ọuốc hội, 
giải ngân đầu tư công, triên khai Cuộc vận động “Người dân thành phố Hỏ Chí Minh 
không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phô sạch và giảm ngập nước” và lập lại 
trật tự quản lý xây dựng, qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và 
công tác quản lý cán bộ. Việc bổ sung nguồn cán bộ trẻ được đào tạo chính quy về cơ 
sở đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Quan tâm lãnh đạo thực hiện 
công tác quy hoạch cán bộ, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trước mắt và chuân bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 
2025. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, trong đó chú 
trọng đào tạo chuẩn hóa trình độ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Chú trọng hơn việc đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị: 
Thực hiện giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy với 19 nhiệm vụ trọng tâm của 
Đảng bộ năm 2019; xây dựng Kế hoạch về công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát 
của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội thành phố; đẩy mạnh thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 
12 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản 
ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi 
phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ban hành kịp thời Chỉ thị số 
23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng 
trên địa bàn thành phố, tình hình trật tự xây dựng cỏ chuyển biến tích cực; nâng cao 
chât lượng, hiệu quả đi cơ sở, quan tâm giải quyết các bức xúc, nguvện vọng chính 
đáng, hợp pháp của nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, tạo động lực sáng tạo, 
phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tham mưu của Thành ủy, 
Mặt trận To quốc, các to chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
Phát huy sáng tạo, đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân. Đã chỉ 
đạo kịp thời, quyết liệt việc chuân bị các chương trình, đề án phục vụ phát triển thành 
phố giai đoạn 2020 - 2030, xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ thành 
phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Bên cạnh các kết quả phát triển tích cực, kinh tế - xã hội thành phổ còn nhiều 
hạn chế, yểu kém: việc trien khai ghi nhận sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
chưa phản ánh đúng mức mức độ hài lòng ở các lĩnh vực và các cơ quan quản lý nhà 
nước; bốn ngành công nghiệp trọng yếu có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với năm 
2018 và tháp hơn tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp; quỹ đất dành cho 
công nghiệp và dịch vụ chưa đáp úng nhu cầu của doanh nghiệp trong nước và ngoài 
nước; môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đáp 
ứng đòi hỏi của doanh nghiệp, chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp còn
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hạn chế. Khối lượng vận chuyển xe buýt giảm 14,1%, kẹt xe gia tăng. Tình hình vi 
phạm pháp luật trong xây dựng vẫn còn xảy ra nghiêm trọng ở một số quận, huyện. 
Trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy.

Công tác xây dựng Đảng vẫn còn một sổ hạn chế: công tác đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, kích động có tiến bộ, song tác động tích cực chưa rộng khắp. 
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác xây dựng Đảng ở một số doanh nghiệp cổ 
phần hóa gặp nhiều khó khăn. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy (nhất là cấp cơ 
sở) chưa xác định đúng trọng tâm trong kiểm tra, giám sát. Việc giám sát khắc phục 
các khuyết điểm, vi phạm đã được kết luận qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy một số 
nơi chưa được quan tâm đúng mức.

4. Năm 2020 là năm toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vừa tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc chuẩn bị và 
tố chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố. 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh 
hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và xác định các nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm năm 2020 như sau:

4.1. Phát triên kinh tế - xã hội

(1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội: Hoàn thành Đề 
án điêu chỉnh tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách 
địa phương (tháng 5 năm 2020 trình Đe án chính thức). Khẩn trương tiếp tục triển 
khai Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh giai đoạn 
2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Hoàn thành quy hoạch và triển khai Đề án xây 
dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố. Xây dựng Đe án thí điểm mô hình 
chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, trình các cấp có thẩm quyền trong quý 
2 năm 2020. Triển khai Ke hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021.

(2) Tập trung đây nhanh tiến độ thực hiện 7 chương trình đột phá theo kế hoạch 
5 năm 2016 - 2020 và hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội cả nhiệm kỳ, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn 
thành phố (GRDP) năm 2020 đạt 8,3%. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020.

(3) Triển khai quyết liệt Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về 
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự 
xây dựng trên địa bàn thành phố, tổ chức tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị vào tháng 
8 năm 2020. Nghiên cứu, thử nghiệm mô hình mới đế nâng cao hiệu quả vận chuyển 
hành khách công cộng, giảm kẹt xe. Hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020



công trình chống ngập trọng điểm của thành phổ, đấy mạnh thực hiện dự án đường sắt 
đô thị số 1 để đưa vào sử dụng năm 2021. Triển khai xây dựng 3 nhà máy đốt rác phát 
điện theo kế hoạch. Đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn cho người dân thành phố.

(4) Triển khai mạnh mẽ các hoạt động của “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa 
và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Ngay từ đầu năm tổ chức các hoạt động: 
công bố danh mục các sự kiện văn hóa hàng năm của thành phố; tổ chức đối thoại 
văn hóa hàng tháng trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai thủ tục đầu tư 
và nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa của thành phố như xây dựng Nhà hát giao 
hưởng, cải tạo Nhà hát Trần Hữu Trang.

To chức chu đáo các hoạt động văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có 
hoàn cảnh khó khăn trong dịp đón Xuân Canh Tý với tinh thần: “Thành phố Hồ Chí 
Minh - Thành phố sạch, Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng 90 năm”.

(5) Tiếp tục giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân. Đấu tranh 
ngăn chặn có hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn Tết Canh Tý và các lễ hội, sự kiện 
chính trị quan trọng trong năm 2020. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, 
kịp thời phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn hoạt động tán phát các thông tin, tài liệu có 
nội dung xẩu, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm và chính sách pháp 
luật của Nhà nước.

(6) Tiêp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng các chương trình 
họp tác chiến lược với các thành phố, địa phương ở các nước là đối tác chiến lược 
của Việt Nam đế phát triến các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược với thành phổ giai 
đoạn 2020 - 2030, thu hút có chọn lọc các công ty lớn đàu tư vào thành phố. Phối họp 
với các bộ ngành Trung ương và địa phương tổ chức chu đáo, thành công các sự kiện 
nhân dịp Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Phát huy hiệu quả hơn đóng góp của 
Người Việt Nam ở nước ngoài cho phát triển thành phố.

4.2. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

(1) Kiên trì, quyết liệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và 
Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng của Đại hội Đảng bộ thành phố lần 
thứ X. Xây dựng Đe án thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phổ 
và đê án điều chỉnh tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và địa 
phương, trình các cấp có thẩm quyền trong quý 2 năm 2020.

(2) Tiếp tục và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với chuyên đề năm 2020 
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực 
hiện hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TƯ ngày 01 tháng 12 năm 2019 của Ban
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Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thế, 
cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước.

(3) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị và tổ chức đại 
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố theo tinh 
thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định khác của Đảng và Quy 
định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, 
chống chạy chức, chạy quyền. Lãnh đạo Ban cán sự đảng ủy  ban nhân dân thành phố 
chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án phát triển thành phố giai đoạn 2020 - 2030, 
phát huy mạnh mẽ sự hợp tác với các đối tác chiến lược nước ngoài của thành phố và 
các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ, báo cáo Ban 
Thường vụ Thành ủy trước tháng 6 năm 2020. Chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đảng 
bộ thành phố lần thứ XI có chất lượng và phương án nhân sự đại hội trình Bộ Chính 
trị đúng thời gian quy định.

(4) Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tố chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao bản 
lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
nhất là người đứng đầu các cấp gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 
tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động 
“Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành 
phố sạch và giảm ngập nước” và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của 
Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

(5) Tô chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn 
mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và kỷ luật đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 
XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tố chức giám sát các nội dung đề án, chuyên đề phục vụ 
đại hội đảng các cấp.

(6) Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 
vận và hoạt động của Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện 
nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn dân cư và các loại hình cơ quan, đơn 
vị; tong kết đánh giá các mô hình tự quản hiệu quả, phát huy hơn nữa các mô hình tự 
quản trong cộng đồng dân cư, thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, xây 
dựng cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

(7) Giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo quốc 
phòng trong mọi tình huống. Tăng cường công tác lãnh đạo các cơ quan báo chí
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thành phố. Đấu tranh hiệu quả với hoạt động phá hoại của các cá nhân, tổ chức phản 
động, nhất là kích động tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật, không để xảy ra 
tình hình phức tạp, bất ngờ.

(8) Tiêp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Đại biểu 
Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân các cấp.

Đe thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Ban Chấp hành 
Đảng bộ thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội các cấp tiếp tục hoàn thiện trong thực tế cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ và giám sát; nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, 
sáng tạo, thi đua nước rút để hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2020 và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, xứng đáng với mong đợi và tin tưởng của nhân dân thành phố mang tên 
Bác Hồ kính yêu.
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