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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07 thảng 12 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân thành phổ vê nhiệm vụ kinh tê - văn hỏa - xã hội năm 2019;
Xét Tờ trình số 5076/TTr-UBND ngày 05 thảng 12 năm 2019 của ủy ban
nhân dân thành phổ; Bảo cáo thẩm tra sổ 736/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019
của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phô và ý kiên của đại biêu
Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét báo cáo của ủy ban nhân dân
thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội
thành phố năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020.
Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến một số nội dung cụ thể như sau:
I. Kết quả
thưc
vu< kinh tế - văn hóa - xã hôi
1
• hiên
• nhiêm
*
• năm 2019
Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, thể hiện sự quyết liệt, chủ động của ủy ban
nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành. Với quyết tâm cao của hệ thống
chính trị, sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp và sự chung sức của oạc tầng ỉớp
nhân dân, thành phố đã hoàn thành đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu kế hoạch năm; còn 01
chỉ tiêu chưa đạt là thành lập mới doanh nghiệp; 01 chỉ tiêu sẽ đánh giá vào giữa
năm 2020 là chỉ số cải cách hành chínhẽ Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì mức tăng
trưởng khá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước: Tổng sản phẩm trên địa
bàn thành phố (GRDP) ước đạt hơn 1,347 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,32% (cùng kỳ
tăng 8,3%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP, bằng năm 2018, vượt
chỉ tiêu bình quân nhiệm kỳ 2016-2020 là 30% GRDP. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố
năng suất tổng hợp với tăng trưởng kinh tế trên 36% (năm 2016 là 35,3%, năm 2017
là 36,7%, năm 2018 là 38%), bằng năm 2019 và vượt chỉ tiêu bình quân toàn nhiệm kỳ
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là 35%, thể 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). Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 8 tỷ đô la Mỹ (bằng 101%
so cùng kỳ).
Các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện chỉnh trị được tổ chức trang trọng,
đa dạng, phong phú. Tiếp tục quan tâm và đầu tư cho giáo dục và đào tạo với gần
1.500 phòng học mới hoàn thành đưa vào sử dụng, thực hiện đề án sữa học đường
giai đoạn 1 ở 10 quận, huyện cho 132.818 học sinh mầm non và tiểu học tại 1.516
trường; 95% học sinh tiểu học được học tiếng Anhẳ Ngành y tế đã tăng cường các
giải pháp giảm tải bệnh viện, tiếp cận được nhiều kỹ thuật tiên tiến của nền y học
hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thực hiện tốt chính sách đối với người có công và thân nhân; đảm bảo an sinh xã hội.
Công tác đấu tranh triệt phá các loại tội phạm được đẩy mạnh, nhất là tội phạm
có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm ừọng sử dụng vũ khí "nóng", không để hình thành
các băng, ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm 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. Tình hình trật tự
an toàn giao thông cơ bản duy trì ổn định.
Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo
được đặc biệt quan tâm; đẩy mạnh việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe,
vận động, thuyết phục, tiếp nhận các ý kiến đề xuất, nguyện vọng của người dân,
vận dụng chính sách phù hợp với quy định của luật pháp nhằm có thế đáp ứng một
cách tốt nhất quyền lợi chính đáng của người dân, tiến tới từng bước giải quyết
dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn
thành phố; tiếp tục kéo giảm tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, phức tạp tại
một số dự án.
Tuy nhiên, kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội còn tồn tại nhiều hạn chế,
yếu kém như: việc triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chưa
phản ánh đúng 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 thấp hơn tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp; tăng trưởng của ngành
xây dựng tăng thấp (tăng 1,04%, cùng kỳ tăng 7,95%); 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 hạn chế. Công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng của nhiều dự án chậm thực hiện ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư
và thực hiện dự án xây lắp. Tiến độ giải ngân các chương trình, dự án đầu tư công
trên địa bàn thành phố chậm (cuối tháng 11 năm 2019 đạt 58,9%). Công tác bảo vệ

môi trường kêt quả chưa cao. 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 còn diễn biến phức
tạp, nhất là tội phạm ma túy.
IIệ Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020
Năm 2020 là năm thành phố tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị và tổ chức đại hội
Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố. Hội đồng nhân dân
thành phố cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đã trình
tại kỳ họp. úy ban nhân dân thành phố cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện
nhiệm vụ kinh té - văn hóa - xã hội năm 2020 gắn với việc triển khai mạnh mẽ các
hoạt động của "Năm đấy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh
đô thị", cụ thể như sau:
1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố
gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đắng, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển
doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với
chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập
nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đối khí hậu. Đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động
văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi
xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng
chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách hiệu quả. Giảm mạnh tội phạm,
giữ vững ốn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao công tác đối
ngoại, hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH17
của Quốc hội, Đe án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh
gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.
2. Các chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa - xã hôi năm 2020
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế (05 chỉ tiêu):
(1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP)
đạt 8,3 - 8,5%.
(2) Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tống hợp (TFP) vào GRDP đạt từ
36% trở lên.
(3) Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 35% GRDP.
(4) Thu ngân sách đạt 100% chỉ tiêu dự toán.
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(5) Thành lập mới khoảng 44.000 doanh nghiệp.
2.2. Các chỉ tiêu xã hội (10 chỉ tiêu):
(1) Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%, tương ứng giảm 15.750 hộ nghèo; tỷ lệ hộ
cận nghèo giảm 0,9%, tương ứng giảm 20.200 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,9%.
(2) Tạo việc làm mới cho người lao động: 135.000 cho.
(3) Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85%.
(4) Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,7%.
(5) Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2.
(6) Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2/người) đạt 20,06 m2/người.
(7) Số phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi)
(phòng): 300 phòng học.
(8) Số bác sĩ trên 10.000 dân: 20 bác sĩ.
(9) Số giường bệnh trên 10.000 dân: 42 giường; diện tích sàn xây dựng/giường
bệnh đạt 45,5m2.
(10) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 91%.
2.3. Các chỉ tiêu môi trường (04 chỉ tiêu):
(1) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; tống lượng khai thác nước
dưới đất giảm 15,35% so với năm 2019.
(2) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuấn môi trường đạt 100%.
(3) Tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%.
(4) Nước thải bệnh viện được xử lý đạt quy chuan môi trường đạt 100%.
2.4. Chỉ tiêu cải cách hành chính (01 chỉ tiêu):
(1) Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong nhóm 20
tỉnh, thành dẫn đầu; Chi số cải cách hành chính (PAR-index) trong nhóm 5 tỉnh, thành
có điểm cao nhất; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong nhóm 5 địa phương
dẫn đầu cả nước.
2.5. Chỉ tiêu về văn hóa (01 chỉ tiêu):
(1) 100% cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện và đạt tiêu chí văn hóa nơi công sở.
3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
3.1 ễ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội: hoàn thành
Đề án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân
sách trung ương và ngân sách địa phương (tháng 5 năm 2020 trình Đe án chính
thức); triển khai Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa

bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2021 ngay sau Đại hội. Tiếp tục triến khai Ke hoạch
thực hiện Đe án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh
giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025"; Đề án xây dựng Khu đô thị sáng
tạo phía Đông thành phố. Hoàn thành xây dựng Đe án thí điểm mô hình chính quyền
đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
3.2. Tập trung rà soát, triển khai và đẩy nhanh hoàn thành chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiến độ thực hiện các chương trình đột phá
theo kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội năm 2020, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, trong đó, tốc độ tăng trưởng
tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm đạt từ
8,3% - 8,5%.
3.3. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế
thành phố; phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng
khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp
sinh thái; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng
và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Nghiên cứu lập mới quy hoạch phát trien kinh tế
- xã hội thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường các
biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; hoàn thành dự toán thu ngân
sách được giao. Ban hành kịp thời: Định mức kinh tế - kỹ thuật; quy chuẩn định mức
sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng theo quy định; triển khai kịp thời, đầy đủ
các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3.4. 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 thành phố. Chú trọng văn hóa gia đình,
tuyên truyền, triển khai công tác xây dựng gia đình hạnh phúc.
3.5. Tăng cường công tác quy hoạch về đô thị, lập và rà soát quy hoạch
xây dựng và cải tạo, chỉnh trang đô thị phù hợp với định hướng, chiến lược phát triến
giao thông đô thị bền vững qua từng giai đoạn. Tập trung thực hiện chương trình
giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; nghiên cứu và thử nghiệm nhiều
mô hình mới để nâng cao hiệu quả vận chuyển hành khách công cộng, giảm kẹt xe.
Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020 các công trình chống ngập
trọng điểm của thành phố; đẩy mạnh thực hiện dự án đường sắt đô thị số 1 đế đưa vào
sử dụng năm 2021. Thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường đảm bảo hiệu
quả, tiết kiệm. Quản lý tốt nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố, đảm bảo
cung cấp nước sạch, an toàn và vận động nhân dân sử dụng nước sạch. Triến khai
quyết liệt Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo,
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chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn
thành phố.
3.6. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triến giáo dục và
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa
XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đào tạo quốc tế và xây dựng
điển hình nhà trường hiện đại. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đấy mạnh xã hội
hóa giáo dục. Xây dựng xã hội học tập, mở rộng hình thức đào tạo nhằm đáp ứng
nhu cầu học tập đa dạng của người dân. Có kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình
sách giáo khoa lóp 1 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo kịp thời, chu đáo, công
khai, minh bạch.
Nhân rộng mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh của bệnh viện tuyến huyện
đặt tại trạm y tế; nâng cao năng lực bệnh viện tuyến huyện góp phần giảm tải cho
các bệnh viện thành phổ. Phát triển loại hình "du lịch y tế" trên cơ sở hệ thống y tế
chuyên sâu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện.
3.7. Triển khai các giải pháp tích cực hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao chất lượng
hoạt động của các sàn giao dịch việc làm đế kết nối thành công cung - cầu về
số lượng và chất lượng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, thực hiện các
giải pháp để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội
cơ bản, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đấy mạnh xã hội hóa, khuyến khích
các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trợ giúp xã hội. Tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em,
qua đó thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.
3.8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền
điện tử theo hướng hiện đại, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực,
hiệu quả; tổ chức giám sát chuyên đề đối với các đơn vị có nhiều thông tin phản ánh
hoặc chậm chỉ đạo giải quyết các nội dung thông tin phản ánh; giải quyết dứt điểm
các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
3.9. 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 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 xấu,
phá hoại nền tảng tư tưởng Đảng, quan điếm và chính sách pháp luật của Nhà nước.
3.10. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng các chương
trình hợp tác chiến lược với các thành phố, địa phương ở các nước là đối tác chiến
lược của Việt Nam để phát triển các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược với thành phố
giai đoạn 2020 - 2030, thu hút có chọn lọc các công ty lớn đầu tư vào thành phố.
Phối hợp với các bộ ngành Trung ương và địa phương tổ chức chu đáo, thành công
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các sự kiện nhân dịp Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Phát huy hiệu quả hon
đóng góp của Người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển thành phố.
III. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch
triến khai, tập trung chỉ đạo, điều hành các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các cấp
phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.
Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố
tăng cường tố chức hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Đê nghị Uy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên
tăng cường giám sát, phát động các phong trào hành động thiết thực, động viên các
tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết; phát hiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời
những vấn đề cần điều chỉnh, bố sung đối với các cơ quan có thẩm quyền.
Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nêu cao tinh thần đoàn kết,
năng động, sáng tạo, chung sức quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức đế thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phổ năm 2020.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ
mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019./.
Nơi nhận:
- ủy ban thưòng vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác ĐBQH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Thưòng trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- ủy ban nhân dân thành phố: CT, các PCT;
- Ban Thưòng trực ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP: CVP, PVP;
- Văn phòng ủy ban nhân dân TP: CVP, PVP;
- Thủ trưởng các sỏ', ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các quận, huyện;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, P.Tổng họp (T).

CHỦ TỊCH

Nguyên Thị Lệ
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