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A. ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI
I. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 1977 - 1980:
1. Vòng 1: Khai mạc 11/11/1976. Bế mạc: 20/11/1976. Có 439 đại biểu tham dự.
Vòng 2: Khai mạc 18/4/1977. Bế mạc: 30/4/1977. Có 589 đại biểu tham dự.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm có 49 ủy viên (trong đó có 45 ủy
viên chính thức và 04 ủy viên dự khuyết).
3. Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát là: “Trên cơ sở nắm vững
chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến
hành đồng thời ba cuộc cách mạng: Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng
khoa học - kỹ thuật, cách mạng tƣ tƣởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học
- kỹ thuật là then chốt, tập trung cao độ mọi lực lƣợng để hoàn thành cải tạo xã hội
chủ nghĩa đối với công, thƣơng nghiệp và nông nghiệp; tổ chức lại sản xuất và
phân phối sản xuất theo hƣớng xã hội chủ nghĩa; tiến hành công nghiệp hóa xã hội
chủ nghĩa; xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; từng bƣớc xây
dựng một Thành phố công nghiệp có cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp; thực hiện
phân bố lại lực lƣợng lao động, bố trí lại dân cƣ một cách hợp lý; ra sức khôi phục
và phát triển sản xuất, thanh toán nạn thất nghiệp; ổn định và từng bƣớc cải thiện
đời sống của nhân dân; phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội, xây dựng
con ngƣời mới xã hội chủ nghĩa, quét sạch về cơ bản di hại của nền văn hóa cũ,
thanh toán về cơ bản tệ nạn xã hội; xóa bỏ chế độ ngƣời bóc lột ngƣời, từng bƣớc
xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác cách mạng, thƣờng
xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; chuẩn bị mọi
điều kiện để cùng cả nƣớc bƣớc vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội mạnh mẽ,
toàn diện”.
II. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 1980 1983:
1. Khai mạc: 14/10/1980. Bế mạc: 25/10/1980. Có 547 đại biểu tham dự.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm có 55 ủy viên (trong đó có 51 ủy
viên chính thức và 04 ủy viên dự khuyết).
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3. Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ chung là:
Một, Phát huy cao nhất năng lực sản xuất hiện có của các ngành kinh tế, đẩy
mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, nông nghiệp, lâm
nghiệp, ngƣ nghiệp; phát triển xuất khẩu; chuyển mạnh cải tiến quản lý kinh tế,
quản lý phân phối, lƣu thông; tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa và tổ chức lại hợp lý
các ngành kinh tế - kỹ thuật, phối hợp và hiệp tác sản xuất kinh doanh trên địa bàn
Thành phố và khu vực nhằm tiếp tục sắp xếp công ăn việc làm và ra sức ổn định
tình hình kinh tế, xã hội và từng bƣớc cải thiện đời sống nhân dân.
Hai, Tiếp tục phục hồi và xây dựng mới có trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật
và đẩy mạnh hoạt động khoa học và kỹ thuật ở Thành phố, chuẩn bị điều kiện tiến
mạnh vào những năm sau trong sự nghiệp công nghiệp hóa.
Ba, Tiếp tục củng cố và xây dựng lực lƣợng vũ trang và an ninh nhân dân, đƣa
công cuộc xây dựng quốc phòng toàn dân vào nền nếp, bảo vệ vững chắc Thành phố
và góp sức tăng cƣờng quốc phòng của cả nƣớc, sẵn sàng làm nghĩa vụ quốc tế.
Bốn, Đẩy mạnh các phong trào cách mạng của quần chúng, tiếp tục xây dựng
và nhân các điển hình tiên tiến, kiên quyết khắc phục những mặt tiêu cực trong nội
bộ nhƣ ăn cắp của công, hối lộ, ức hiếp quần chúng, đồng thời phải chống tiêu cực
ngoài xã hội, đặc biệt tập trung chống đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả.
Năm, Phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, văn nghệ, y tế, xã hội, thể dục
thể thao, đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng nền văn hóa mới, nếp sống mới, con
ngƣời mới.
Sáu, Củng cố và kiện toàn cơ chế làm chủ tập thể của nhân dân lao động, phát
huy hiệu lực quản lý của chính quyền, tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa, mở
rộng và phát huy vai trò của các đoàn thể cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch
vững mạnh, tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng và sức chiến đấu của các cơ sở
Đảng.
III. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 1983 1986:
1. Vòng 1: Khai mạc 09/01/1982. Bế mạc 19/01/1982. Có 557 đại biểu tham dự.
Vòng 2: Từ 07/11/1983 đến 11/11/1983. Có 590 đại biểu tham dự.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm có 58 ủy viên (trong đó có 56 ủy
viên chính thức và 02 ủy viên dự khuyết).
3. Đại hội xác định 07 nhiệm vụ chủ yếu là:
Một, Phấn đấu từng bƣớc ổn định và cải thiện một mức đời sống của nhân
dân lao động trên các mặt: việc làm, ăn, ở, đi lại, học hành, sinh hoạt văn hóa và
chữa bệnh theo phƣơng châm “Trung ƣơng, địa phƣơng, cơ sở và nhân dân cùng
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làm"; trên cơ sở phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lƣợng
sản phẩm, tiết kiệm, hạ giá thành, tăng hiệu quả kinh tế, từng bƣớc ổn định trật tự
phân phối lƣu thông, tập trung sức phát triển hệ thống thƣơng nghiệp xã hội chủ
nghĩa và dịch vụ, đẩy mạnh cải tạo thƣơng nghiệp, quản lý tốt thị trƣờng.
Hai, Đẩy mạnh tốc độ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, gắn công nghiệp với
nông nghiệp, thực hiện việc hợp tác kinh tế giữa Thành phố với các tỉnh, thành trong
khu vực và cả nƣớc, sớm hình thành cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp trên địa bàn
Thành phố và khu vực. Cải tạo, tổ chức và sắp xếp lại công nghiệp trên địa bàn Thành
phố thành các ngành kinh tế kỹ thuật, theo hƣớng chuyên môn hóa, hợp tác hóa.
Về nông nghiệp, phối hợp chặt chẽ giữa các quận, huyện, huy động mạnh mẽ
mọi khả năng của nội thành và vốn đầu tƣ để đẩy nhanh tốc độ cải tạo và xây dựng
vùng nông thôn ngoại thành. Thúc đẩy mạnh và nhanh hơn nữa tiến trình xây dựng
vành đai thực phẩm, vành đai cây công nghiệp, cây chất đốt, cây thức ăn gia súc,
vùng rau chuyên canh, vùng lúa cao sản.
Để thực hiện đƣợc nhiệm vụ sản xuất và ổn định đời sống cần tích cực đẩy
mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Phải coi “xuất khẩu là mũi nhọn quyết định để
phát huy hết năng lực hiện có của Thành phố, để mở mang xây dựng công nghiệp
và xây dựng Thành phố, đồng thời để đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa đất
nƣớc. Thành phố Hồ Chí Minh phải lớn lên, phải giàu có bằng con đƣờng phát
triển xuất khẩu, du lịch và dịch vụ quốc tế. Trƣớc hết phải làm cho Thành phố trở
thành Thành phố xuất khẩu" nhƣ đồng chí Tổng Bí thƣ đã chỉ thị.
Ba, Đến năm 1985 phải hoàn thành cơ bản công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa
đối với thƣơng nghiệp, công nghiệp và nông nghiệp của Thành phố. Củng cố và
phát triển nhanh kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể. Hoàn thành hợp tác hóa nông
nghiệp ngoại thành dƣới hình thức tập đoàn và hợp tác xã sản xuất.
Bốn, Đẩy mạnh cách mạng khoa học kỹ thuật tƣơng xứng với vị trí then chốt
trong 3 cuộc cách mạng và tƣơng xứng với vị trí trung tâm khoa học và kỹ thuật
của Thành phố. Lấy việc phục vụ Thành phố và toàn khu vực làm mục tiêu hoạt
động của các ngành khoa học và kỹ thuật.
Năm, Đẩy mạnh hơn nữa cuộc cách mạng tƣ tƣởng và văn hóa. Gắn chặt cách
mạng tƣ tƣởng, văn hóa với cách mạng quan hệ sản xuất và cách mạng khoa học
kỹ thuật để cải tạo và phát triển toàn diện Thành phố. Đặc biệt coi trọng mối quan
hệ giữa cách mạng tƣ tƣởng và văn hóa với phong trào lao động sản xuất của đông
đảo quần chúng. Đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa mới, lối sống mới và con ngƣời
mới xã hội chủ nghĩa, đấu tranh xóa bỏ những tàn dƣ văn hóa cũ, đồi trụy, phản
động, làm cho cuộc sống Nhân dân Thành phố càng gắn bó với lao động, lành
mạnh, văn minh, xứng đáng với Thành phố mang tên Bác.
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Sáu, Nâng cao cảnh giác cách mạng, phát động mạnh mẽ phong trào quần
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố và tăng cƣờng các lực lƣợng an ninh, quốc
phòng; bảo đảm đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, sẵn sàng
chiến đấu và chiến thắng mọi tình huống chiến tranh có thể xảy ra.
Bảy, Nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
của Đảng bộ. Tăng cƣờng hiệu lực của bộ máy chính quyền trong việc quản lý kinh
tế, quản lý xã hội và tổ chức đời sống. Phát động mạnh mẽ phong trào cách mạng
và đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển Đảng, Đoàn, nhất là trong công nhân trực
tiếp sản xuất; trong các khu vực: phân phối lƣu thông; tiểu công nghiệp, thủ công
nghiệp; giáo dục và những nơi chƣa có tổ chức cơ sở Đảng hoặc chƣa có đảng
viên. Khẩn trƣơng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống mọi
biểu hiện tiêu cực, quan liêu xa rời quần chúng.
IV. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 1986 1991:
1. Khai mạc: 22/10/1986. Bế mạc: 30/10/1986. Có 597 đại biểu tham dự.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm có 68 ủy viên (trong đó có 58 ủy
viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết).
3. Đại hội xác định phƣơng hƣớng, mục tiêu và nhiệm vụ là:
Một, Mục tiêu chủ yếu trong 5 năm tới phải đạt cho kỳ đƣợc việc ổn định tình
hình kinh tế - xã hội: quan trọng nhất là ổn định và phát triển sản xuất; ổn định thị
trƣờng giá cả để làm cơ sở cho việc ổn định và cải thiện một bƣớc đời sống nhân
dân lao động, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng năng suất và
thực hành tiết kiệm nhằm tích lũy để công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
Hai, Mục tiêu chủ yếu nói trên phải đƣợc thể hiện đầy đủ, nhất quán trong 14
nhiệm vụ cụ thể đã đƣợc xác định rõ hơn về tính định lƣợng, tính thời gian, Các
chỉ tiêu về kinh tế, nhất là về công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, kinh tế
đối ngoại, phân phối lƣu thông... đã nêu trong báo cáo phải đƣợc tính toán lại một
cách khoa học, vừa mang tinh thần cách mạng tiến công, vừa bảo đảm tính hiện
thực, phải đƣợc thể hiện trong kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) của Thành phố và
đƣợc điều chỉnh hàng năm theo hƣớng tích cực nhất.
Ba, Các nhiệm vụ về kinh tế xã hội phải quán triệt sâu sắc các quan điểm về
kinh tế của Bộ Chính trị để điều chỉnh cơ cấu công - nông nghiệp, cơ cấu vốn đầu tƣ
trên địa bàn Thành phố nhằm phục vụ đắc lực cho mặt trận lƣơng thực, thực phẩm
của cả khu vực và ngoại thành, cho chƣơng trình đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng,
hàng xuất khẩu của cả khu vực và cả nƣớc. Phải đổi mới cơ chế quản lý, bắt đầu từ
đổi mới tƣ duy, nhất là tƣ duy kinh tế; đổi mới chính sách kinh tế đi đôi với đổi mới
tổ chức và cán bộ. Phải ý thức đầy đủ việc đổi mới quản lý kinh tế là: “yêu cầu bức
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thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn” của nền kinh tế nƣớc ta nhƣ đồng chí
Trƣờng Chinh đã nói.
Bốn, Vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa, nhất là cải tạo công thƣơng nghiệp tƣ
doanh đối với Thành phố ta rất bức bách. Phải quán triệt sâu sắc quan điểm cải tạo
xã hội chủ nghĩa đã đƣợc Bộ Chính trị kết luận. Phải coi “đẩy mạnh cải tạo xã hội
chủ nghĩa là nhiệm vụ liên tục suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những
hình thức và bƣớc đi thích hợp, làm cho quan hệ sản xuất luôn luôn phù hợp với
tính chất và trình độ của lực lƣợng sản xuất ở mỗi quá trình phát triển”.
Phải lập lại trật tự trong sản xuất và kinh doanh, xóa thƣơng nghiệp tƣ bản
tƣ nhân. Xóa bỏ thị trƣờng chợ đen, nghiêm trị bọn đầu cơ, buôn lậu và ăn cắp
tài sản của Nhà nƣớc. Phát triển mạnh lực lƣợng thƣơng nghiệp quốc doanh và
thƣơng nghiệp hợp tác xã để làm chỗ dựa vững chắc cho cải tạo thƣơng nghiệp
tƣ bản chủ nghĩa.
Năm, Về đời sống, theo hƣớng chỉ đạo của Ban Bí thƣ và những tính toán ban
đầu nêu ra trong báo cáo tình hình và nhiệm vụ, cần phải xác định rõ hơn về
phƣơng hƣớng phân bổ lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập thực tế
của cán bộ, công nhân viên chức, lực lƣợng vũ trang, những ngƣời trong diện
chính sách và nhân dân lao động nghèo về ăn, ở, mặc, đi lại, học hành, chữa bệnh,
văn hóa văn nghệ...
V. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 1991 1996:
1. Vòng 1: Khai mạc: 04/5/1991. Bế mạc: 07/5/1991.
Vòng 2: Từ ngày 22/10/1991 đến 26/10/1991. Có 492 đại biểu tham dự.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm có 51 ủy viên.
Hội nghị giữa nhiệm kỳ từ 28/3/1994 đến 31/3/1994 bầu bổ sung 11 ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.
3. Đại hội xác định nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát 5 năm (1991 - 1996) của
Thành phố là: “Giữ vững ổn định chính trị, phát huy cao nhất tiềm năng về con
ngƣời và nguồn lực của Thành phố, tập trung sức chấn chỉnh, ổn định và phát triển
sản xuất công - nông nghiệp, thƣơng mại dịch vụ, tạo tích lũy từ nội bộ nền kinh
tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên cơ sở đổi mới toàn
diện, có bƣớc đi vững chắc, phát huy dân chủ, chỉnh đốn Đảng, chính quyền, đoàn
thể quần chúng, làm tốt vai trò trung tâm của Thành phố, tích cực góp phần cùng
cả nƣớc phấn đấu thoát dần ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay, góp phần xây
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.
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VI. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 1996 2000:
1. Khai mạc: 08/5/1996. Bế mạc: 11/5/1996. Có 395 đại biểu tham dự.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm có 51 ủy viên.
3. Đại hội xác định nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát của Thành phố trong 5 năm
(1996 - 2000) là: “Giữ vững và tăng cƣờng ổn định chính trị, tập trung sức khai
thác thời cơ, vƣợt qua thử thách, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cƣờng cơ sở hạ tầng
kỹ thuật và xã hội tƣơng ứng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm
hài hoà giữa tăng trƣởng kinh tế liên tục, vững chắc theo định hƣớng xã hội chủ
nghĩa, nâng cao tích luỹ nội bộ với giải quyết các vấn đề văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng dần mức sống của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính,
nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ đảng viên, góp phần cùng cả nƣớc thúc đẩy
công cuộc đổi mới phát triển một cách toàn diện và đồng bộ, đạt và vƣợt các mục
tiêu của "chiến lƣợc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000”, tạo tiền
đề vững chắc cho bƣớc phát triển cao hơn trong những năm đầu của thế kỷ 21”.
VII. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2000 2005:
1. Khai mạc: 19/12/2000. Bế mạc: 23/12/2000. Có 399 đại biểu tham dự.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm có 51 ủy viên.
3. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của Thành phố trong 5 năm (2000 2005) là: “Động viên mọi nguồn lực, phát huy mạnh mẽ sức sản xuất, tận dụng mọi
thời cơ, vƣợt qua khó khăn thách thức, bảo đảm đạt tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao
nhất và bền vững; tạo thế chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; tăng cƣờng
cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bảo vệ môi trƣờng; phát triển mạnh khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin; giải quyết đồng bộ các vấn đề xã hội,
không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thu hẹp sự cách
biệt giữa ngoại thành với nội thành; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã
hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, khắc phục có hiệu quả các tệ nạn xã hội”.
VIII. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2005 2010:
1. Khai mạc: 06/12/2005. Bế mạc: 09/12/2005. Có 400 đại biểu tham dự.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm có 59 ủy viên.
3. Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát là: “Thành phố phải chủ
động hội nhập và tăng tốc phát triển với mục tiêu tổng quát trong 5 năm (2006 2010) là: Đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; phát huy dân chủ và sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vƣợt

7
qua thách thức, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng
trƣởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống Nhân
dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày
càng văn minh, hiện đại, từng bƣớc trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ,
khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á; góp phần quan trọng vào sự nghiệp
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
IX. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2010 2015:
1. Khai mạc: 05/10/2010. Bế mạc: 08/10/2010.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm có 69 ủy viên.
3. Đại hội xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây
dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố cụ thể: “Quán triệt Nghị quyết số 20NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành
một Thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại; từ nay đến năm 2015 và tầm
nhìn đến năm 2020, Thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cƣờng đoàn kết; huy động nguồn lực, nâng
cao chất lƣợng tăng trƣởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh, bền
vững, với mục tiêu tổng quát là : Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa;
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thúc
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi
trƣờng văn hóa lành mạnh; bảo vệ môi trƣờng, chủ động ứng phó với biến đổi khí
hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; bảo đảm
quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; làm tốt vai trò đầu tàu của
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đóng góp ngày càng lớn cho cả nƣớc; từng bƣớc
trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công
nghệ của khu vực Đông Nam Á”.
X. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2015 2020:
1. Khai mạc: 14/10/2015. Bế mạc: 17/10/2015. Có 445 đại biểu tham dự.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gồm có 69 ủy viên.
3. Đại hội xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây
dựng đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố cụ thể: “Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân Thành phố kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, ra sức phát huy truyền
thống vẻ vang “Xây dựng Đảng bộ Thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng
cƣờng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nƣớc; không ngừng đổi mới, năng động,
sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng và
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năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố, gắn tăng trƣởng kinh tế với phát triển
văn hóa, xây dựng con ngƣời, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi
trƣờng; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lƣợng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh có chất lƣợng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có
vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc; sớm trở
thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thƣơng mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á””.
B. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP HUYỆN VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Đảng bộ Thành phố có 63 đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở (gồm 24
đảng bộ quận, huyện, 39 đảng bộ cấp trên cơ sở), với 2.091 chi bộ cơ sở, đảng bộ
cơ sở. Ban Thƣờng vụ Thành ủy chọn Đảng bộ Huyện Nhà Bè, Đảng bộ Khối cơ
sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trƣớc
khi triển khai diện rộng. Đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2020, Đảng bộ Thành phố
Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp huyện và tƣơng đƣơng.
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
(sau đây viết tắt là Chỉ thị số 35-CT/TW), Hƣớng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18
tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ƣơng hƣớng dẫn một số nội dung Chỉ
thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thƣờng vụ Thành ủy đã ban hành Kế
hoạch số 324-KH/TU ngày 09 tháng 11 năm 2019 về chuẩn bị và tiến hành đại hội
đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau đây viết tắt là Kế hoạch
số 324-KH/TU); tổ chức Hội nghị cán bộ Thành phố để triển khai các văn bản của
Đảng và Bài viết của đồng chí Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc về chuẩn bị và tổ chức
thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng. Qua quán triệt, đội ngũ cán bộ Thành phố hiểu sâu, nắm vững, thống nhất
nhận thức về các nội dung cơ bản và điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW, các văn
bản của Trung ƣơng và Kế hoạch số 324-KH/TU; tạo sự thống nhất về ý chí và hành
động, đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nội
dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp.
Ban Thƣờng vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp
trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng kế hoạch và phân công thành viên theo
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từng tổ công tác; các tổ công tác phân công thành viên tổ công tác và tổ giúp việc
trực tiếp theo dõi, hƣớng dẫn ban thƣờng vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ
sở về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở. Các tổ
công tác phối hợp chặt chẽ với đồng chí Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy đƣợc
phân công phụ trách địa phƣơng, đơn vị giúp Ban Thƣờng vụ Thành ủy hƣớng dẫn,
kiểm tra, chủ trì họp các ban Thành ủy, các sở, ban - ngành, các tổ chức chính trị - xã
hội Thành phố góp ý văn kiện đại hội đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ
sở; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thẩm định trình
Ban Thƣờng vụ Thành ủy xét duyệt nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm
kỳ 2020 - 2025 của các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở đƣợc phân công
theo dõi, chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp
định kỳ 2 tuần/lần để nghe các tổ công tác báo cáo tiến độ đại hội của các đơn vị
đƣợc phân công, kịp thời ban hành các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo đại hội
chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trong công tác chỉ đạo đại hội
đảm bảo nội dung, quy trình, quy định của Trung ƣơng, của Ban Thƣờng vụ Thành
ủy. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đại hội báo cáo tình hình kết quả, tiến độ thực hiện,
tham mƣu, đề xuất Ban Thƣờng vụ Thành ủy kịp thời giải quyết những vấn đề vƣớng
mắc, khó khăn qua thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, các hƣớng
dẫn của Trung ƣơng, Quy chế bầu cử trong Đảng và chỉ đạo của Ban Thƣờng vụ
Thành ủy về công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, tổ chức điều hành đại hội đảm bảo
nguyên tắc, quy trình, quy định hƣớng dẫn của cấp trên.
II. TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI
1. Về công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội
Việc chuẩn bị Báo cáo chính trị trình đại hội của các đảng bộ quận, huyện,
đảng bộ cấp trên cơ sở đều bám sát Hƣớng dẫn số 14-HD/VPTU. Về tổng kết nhiệm
kỳ, hầu hết các đảng bộ đều đánh giá khái quát đƣợc kết quả thực hiện nghị quyết
trong nhiệm kỳ qua, các đảng bộ quận, huyện đi sâu đánh giá kết quả phát triển kinh
tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc, kết
quả thực hiện các chƣơng trình, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ; kết quả thực
hiện công tác xây dựng Đảng. Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, các đảng
bộ cấp trên cơ sở đều xác định cụ thể mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu,
nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong
sạch vững mạnh; các đảng bộ quận, huyện xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn
hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, các chƣơng trình, công trình trọng điểm, về nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc, phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô
thị, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền
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vững, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, xây dựng hệ
thống chính trị địa phƣơng.
Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ quận, huyện, đảng bộ cấp trên
cơ sở thể hiện đƣợc tinh thần tự phê bình và phê bình, nêu rõ ƣu điểm, khuyết
điểm, nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo
thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua.
Nhìn chung, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành các
đảng bộ đƣợc chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp đƣợc trí tuệ của cán
bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo nghỉ hƣu, các tổ chức
chính trị - xã hội, Nhân dân tham gia góp ý văn kiện, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý
kiến đóng góp của các ban Thành ủy, các sở, ban - ngành Thành phố và kết luận
chỉ đạo của Tổ trƣởng tổ công tác và đồng chí Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy
phụ trách địa phƣơng, đơn vị để hoàn chỉnh, trình Đại hội.
2. Về công tác nhân sự
- Việc chuẩn bị nhân sự trƣớc và trong đại hội của các đảng bộ đƣợc thực hiện
nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình hƣớng dẫn của cấp trên,
đƣợc sự chỉ đạo xuyên suốt của tổ công tác, của các đồng chí Ủy viên Ban Thƣờng
vụ Thành ủy phụ trách, thẩm định của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng đoàn Hội
đồng nhân dân Thành phố (đối với nhân sự thƣờng trực hội đồng nhân dân quận,
huyện), Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố (đối với nhân sự chính
quyền), Ban Tổ chức Thành ủy trƣớc khi trình Ban Thƣờng vụ Thành ủy phê
duyệt. Nhờ có sự chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, nên hầu hết nhân sự chủ chốt,
nhân sự giới thiệu ứng cử ban thƣờng vụ cấp ủy đều trúng cử cấp ủy khóa mới.
- Kết quả bầu cử ban chấp hành đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở đảm
bảo yêu cầu đổi mới không dƣới 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ trƣớc, tỷ lệ
cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt yêu cầu (cán bộ nữ đạt trung bình 27,28%, cán bộ trẻ
dƣới 40 tuổi đạt trung bình 16,82%), cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ
đại học trở lên, trình độ cao cấp, cử nhân chính trị đạt 98,72%. Kết quả bầu ban
thƣờng vụ cấp ủy đảm bảo cơ cấu nữ (25,96%), tỷ lệ ủy viên ban thƣờng vụ quận
ủy, huyện ủy dƣới 40 tuổi đạt trung bình 10,58%, các ủy viên ban thƣờng vụ cấp
ủy đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có trình độ lý luận chính trị cao
cấp, cử nhân. Các đồng chí bí thƣ, phó bí thƣ đều trúng cử với tỷ lệ cao.
Tuy nhiên, qua kết quả bầu cử ban chấp hành của 63 đảng bộ quận, huyện,
cấp trên cơ sở có 38/1.268 (tỷ lệ 3,1%) cấp ủy viên đƣơng nhiệm tái cử không
trúng cử, trong đó có 02 đồng chí tái cử ban thƣờng vụ nhƣng không trúng cử ban
chấp hành; 05/401 (tỷ lệ 1,25%) ủy viên ban thƣờng vụ cấp ủy đƣơng nhiệm tái cử
không trúng cử. Nguyên nhân không trúng cử: phần lớn các đồng chí này uy tín
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không cao, năng lực, hiệu quả công việc chƣa nổi trội, quá trình lãnh đạo, quản lý
đơn vị có sai sót để xảy ra dƣ luận không tốt.

C. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM VỀ
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
I. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 2025, đƣợc tổ chức từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2020 tại Hội trƣờng Thành phố,
với sự tham gia của 450 đại biểu, trong đó có 62 đại biểu đƣơng nhiên và 388 đại
biểu đƣợc bầu từ đại hội đảng cấp quận, huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở trực
thuộc Thành ủy.
II. CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI:
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƢƠNG VÀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
CỦA ĐẢNG BỘ, XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN; PHÁT
HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, NGHĨA
TÌNH; HUY ĐỘNG HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC, ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, TẬN DỤNG THỜI CƠ CÁCH MẠNG CÔNG
NGHIỆP LẦN THỨ TƢ VÀ TĂNG CƢỜNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ; ĐẢM BẢO
QUỐC PHÒNG - AN NINH; PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG, VÌ CẢ
NƢỚC, CÙNG CẢ NƢỚC, VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN.
III. ĐẠI HỘI TẬP TRUNG THỰC HIỆN 4 NỘI DUNG:
Một, Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành
phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ
phát triển Thành phố, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Hai, Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp
hành Trung ƣơng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ba, Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020
- 2025;
Bốn, Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG DỰ THẢO VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI:
Phát huy truyền thống cách mạng kiên cƣờng, đoàn kết, năng động, sáng tạo
và kinh nghiệm qua gần 35 năm thực hiện đƣờng lối đổi mới, với quyết tâm chính
trị cao, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh
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tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội,
hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020; góp phần cùng
cả nƣớc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết
của Trung ƣơng.
1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần
thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020:
1.1. Phát triển kinh tế
- Kinh tế Thành phố tăng trƣởng khá, chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế đƣợc cải
thiện, cơ bản dựa trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, khoa học - công nghệ, tiếp tục
giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nƣớc về tốc độ và quy mô, tổng sản phẩm
trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, ƣớc giai đoạn
2016 - 2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế Thành phố đóng góp trên
22,2% kinh tế cả nƣớc. Năng suất lao động bình quân của Thành phố cao hơn 2,6
lần so với bình quân cả nƣớc. GRDP bình quân đầu ngƣời tăng liên tục qua các
năm, năm 2019 đạt 6.417 USD/ngƣời, gấp 2,37 lần cả nƣớc (cả nƣớc là 2.715
USD/ngƣời). Thu ngân sách Thành phố giai đoạn 2016 - 2019 đạt 101,96% dự toán;
chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nƣớc (khoảng 27%).
- Các ngành dịch vụ là ngành mũi nhọn, tăng trƣởng bình quân 7,84%/năm,
chiếm tỷ trọng 33% toàn ngành và lớn nhất cả nƣớc. Ngành du lịch Thành phố tiếp
tục dẫn đầu cả nƣớc; các ngành giáo dục, y tế, tài chính - ngân hàng,... phát triển
mạnh, giữ vững vị trí trung tâm của khu vực và cả nƣớc.
- Ngành công nghiệp tăng trƣởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn
2016 - 2019 tăng bình quân 7,7%/ năm. Khu Công nghệ cao Thành phố phát triển
mạnh mẽ, tổng giá trị xuất khẩu 4 năm đạt 46,36 tỷ USD. Ngành nông nghiệp phát
triển đúng định hƣớng nông nghiệp đô thị hiện đại, năng suất lao động gấp hơn 3 lần
cả nƣớc. Các thị trƣờng đƣợc mở rộng quy mô, đổi mới phƣơng thức giao dịch, hoạt
động ngày càng hiệu quả. Các thành phần kinh tế đƣợc tạo điều kiện hoạt động phát
triển, tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp Nhà nƣớc có xu hƣớng giảm; doanh
nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nƣớc, doanh nghiệp nƣớc ngoài phát triển mạnh
mẽ; các hợp tác xã hoạt động chất lƣợng ngày càng cải thiện. Thành phố đẩy mạnh
hợp tác, thực hiện có hiệu quả liên kết phát triển về giao thông, du lịch, bảo vệ môi
trƣờng,... với các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ và các tỉnh, Thành phố khác.
=> Tuy nhiên, do ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trƣởng kinh tế
năm 2020 chƣa đạt kế hoạch đề ra. Mục tiêu nâng cao tính hấp dẫn, tính cạnh tranh
của môi trƣờng kinh doanh Thành phố, chỉ số cạnh tranh địa phƣơng thuộc nhóm 5
tỉnh, thành phố tốt nhất cả nƣớc chƣa đạt. Chƣa thu hút đƣợc nhiều dự án đầu tƣ
nƣớc ngoài có quy mô lớn. Việc liên kết doanh nghiệp, khoa học, đào tạo và Nhà
nƣớc hiệu quả chƣa cao. Chƣa chú trọng đúng mức việc phát triển hạ tầng công
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nghiệp, hạ tầng dịch vụ và hạ tầng giao thông. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nƣớc chậm, không đạt yêu cầu. Cơ chế liên kết, hợp tác với các tỉnh trong Vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam chƣa đạt hiệu quả cao. Chỉ tiêu GRDP/ngƣời của
Thành phố năm 2020 ƣớc đạt 6.328 USD, không đạt kế hoạch đề ra.
1.2. Phát triển văn hóa - xã hội
- Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô, nâng cao chất
lƣợng, thực hiện các giải pháp đột phá, có bƣớc tiến rõ nét trong hội nhập quốc tế.
Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề năm 2020 đạt 85,2% trong tổng
số lao động đang làm việc. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị giảm lần lƣợt qua các năm, năm
2020 ƣớc giảm dƣới 3,7%.
- Lĩnh vực y tế có tiến bộ vƣợt bậc, đảm bảo những điều kiện tốt nhất để chăm lo
sức khỏe Nhân dân. Mô hình thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm bƣớc đầu đã
phát huy hiệu quả.
- Hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vững vai trò trung
tâm khoa học - công nghệ của cả nƣớc, từng bƣớc trở thành động lực chủ yếu phát
triển kinh tế - xã hội. Thành phố đã triển khai đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo
tƣơng tác cao phía Đông Thành phố. Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa
điện tử ngày càng nâng chất. Hoạt động báo chí có tiến bộ, thực hiện tốt vai trò là
cơ quan ngôn luận chính thống; hoạt động xuất bản đã đáp ứng nhu cầu của Nhân
dân và theo đúng định hƣớng.
- Thành phố chú trọng xây dựng văn hóa, con ngƣời Thành phố phát triển
toàn diện; xây dựng môi trƣờng văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc. Phong
trào thể dục, thể thao ngày càng phát triển sâu rộng trong cộng đồng.
=> Tuy nhiên, chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực chƣa đáp ứng nhu cầu phát
triển và hội nhập của Thành phố; tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến Thành
phố vẫn còn; tỷ suất sinh liên tục giảm trong các năm, hiện ở mức rất thấp (1,3 con).
Chế độ chính sách để thúc đẩy khoa học - công nghệ phát triển còn hạn chế, chƣa
phát huy hết nguồn lực khoa học - công nghệ của Thành phố. Hệ thống thiết chế văn
hóa, thể thao đƣợc đầu tƣ còn thấp so với nhu cầu; chƣa có giải pháp hiệu quả để
quản lý chặt chẽ việc du nhập văn hóa phẩm không lành mạnh, làm ảnh hƣởng tiêu
cực đến lối sống và văn hóa dân tộc. Tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lƣợng tƣ
tƣởng và nghệ thuật cao chƣa nhiều; hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật
còn yếu; đội ngũ lý luận phê bình vừa thiếu, vừa bị hụt hẫng thế hệ kế thừa. Kết
quả phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy chƣa đáp ứng yêu cầu đề ra.
1.3. Quản lý đô thị
- Công tác quy hoạch hạ tầng đô thị có tiến bộ, chỉnh trang và phát triển đô thị
có bƣớc chuyển biến tích cực, thực hiện bƣớc đầu có hiệu quả công tác giảm ngập
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nƣớc, cơ bản giải quyết tình trạng ngập do triều, tình hình ngập do mƣa đƣợc cải
thiện; việc giảm ô nhiễm môi trƣờng đƣợc quan tâm, 100% tổng lƣợng chất thải rắn
sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế đƣợc lƣu giữ, thu gom, vận chuyển,
xử lý, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trƣờng, Cuộc vận động “Ngƣời
dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đƣờng và kênh rạch, vì Thành phố
sạch và giảm ngập nƣớc” đạt đƣợc kết quả rất tích cực; đảm bảo cung cấp nƣớc sạch
cho ngƣời dân; không ngừng phát triển giao thông, giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao
thông; tiên phong triển khai xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh. Việc
lập lại trật tự trong quản lý xây dựng đô thị đạt các kết quả quan trọng.
=> Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch còn khó khăn, hệ thống kết cấu hạ
tầng và giao thông chƣa đáp ứng yêu cầu. Cơ chế huy động nguồn lực thực hiện dự
án theo hình thức hợp tác công tƣ (PPP) còn nhiều vƣớng mắc. Thị trƣờng bất
động sản phát triển chƣa bền vững. Một số dự án thuộc chƣơng trình giảm ngập
nƣớc triển khai thực hiện còn chậm; tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao
thông vẫn diễn biến phức tạp. Vận tải hành khách công cộng vẫn chƣa đáp ứng đƣợc
yêu cầu; việc lập lại trật tự lòng đƣờng, vỉa hè chƣa có giải pháp căn cơ.
1.4. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội
- Luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh
không ngừng đƣợc củng cố, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân
dân ngày càng đƣợc nâng cao về chất lƣợng và hiệu quả; chủ động đấu tranh,
phòng ngừa các âm mƣu, phƣơng thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế
lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; công tác tôn giáo có nhiều chuyển biến
mới, huy động cả hệ thống chính trị Thành phố cùng phối hợp tham gia giải quyết
tốt các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, hoạt động tụ tập đông ngƣời, gây mất an
ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị. Tập trung lãnh đạo hiệu quả công
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chú trọng đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị,
xây dựng lực lƣợng quân đội nhân dân, công an nhân dân bản lĩnh chính trị vững
vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.
=> Tuy nhiên, công tác nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo tình
hình vẫn còn có nơi, có lúc chƣa sát, có trƣờng hợp bị động. Có lúc chƣa nhạy bén,
kịp thời trong công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống của
các thế lực thù địch, số đối tƣợng chống đối chính trị. Việc bảo vệ bí mật Nhà nƣớc
ở một số cơ quan, ban, ngành vẫn còn sơ hở, còn xảy ra tình trạng lộ lọt bí mật
Nhà nƣớc. Hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy tuy đƣợc kéo giảm về số vụ
nhƣng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.
1.5. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế
- Công tác đối ngoại của Thành phố đƣợc triển khai sâu rộng, hiệu quả, đồng
bộ trên các lĩnh vực. Thành phố đã chủ động tìm hiểu và xác lập quan hệ hợp tác
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quốc tế với các địa phƣơng thuộc các nƣớc là đối tác chiến lƣợc của Việt Nam
nhằm giải quyết các yêu cầu cấp bách của Thành phố; tăng cƣờng quảng bá hình
ảnh Việt Nam và Thành phố, tạo đƣợc niềm tin cho cộng đồng quốc tế. Triển khai đề
án xây dựng Trung tâm hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ở
Thành phố Saint-Petersburg (Liên bang Nga). Cùng với quốc phòng và an ninh,
đối ngoại đã thực sự trở thành một trong những trụ cột đóng góp tích cực vào sự ổn
định và phát triển của Thành phố.
=> Tuy nhiên, tính chủ động và hiệu quả của hợp tác quốc tế trong một số
lĩnh vực với các đối tác còn chƣa cao. Nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa
Thành phố và các địa phƣơng nƣớc ngoài mới chỉ dừng ở khung hợp tác.
1.6. Tình hình Nhân dân, cán bộ và đảng viên
- Nhân dân, cán bộ, đảng viên tin tƣởng vào chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách
của Đảng, Nhà nƣớc; phấn khởi với sự ổn định và những thành tựu của đất nƣớc và
Thành phố, bày tỏ sự đồng tình và hƣởng ứng với chủ trƣơng của Thành ủy về thực
hiện các giải pháp đột phá. Nhân dân quan tâm, theo dõi sự đổi mới trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung
ƣơng 4 khóa XI, khóa XII; rất ủng hộ và đánh giá cao việc tổ chức thực hiện quyết
liệt và có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc
triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ
chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
=> Tuy nhiên, Nhân dân còn lo lắng về tình hình giá cả; tình hình dịch bệnh
Covid-19 ảnh hƣởng đến việc làm, thu nhập thiếu ổn định; vệ sinh an toàn thực
phẩm; tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong cán bộ, đảng viên; những khuyết điểm trong thực hiện các dự án chỉnh trang
đô thị, nhất là Khu đô thị mới Thủ Thiêm kéo dài; một số bất cập trong chính sách
bồi thƣờng, thu hồi đất, tái định cƣ và những diễn biến phức tạp ở Biển Đông.
1.7. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức
- Bƣớc đầu đổi mới về phƣơng thức học tập nghị quyết, nâng cao chất lƣợng
và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; quan tâm công tác dự báo tình hình,
nắm bắt diễn biến tƣ tƣởng, tâm trạng và nghiên cứu dƣ luận xã hội; tổ chức nhiều
hoạt động gặp gỡ, đối thoại, khảo sát, giám sát, tăng cƣờng đi cơ sở,... của Thƣờng
trực Thành ủy và lãnh đạo các cấp, lắng nghe ý kiến, hiến kế của Nhân dân, đại
biểu các giới, các ngành. Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,
bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng đƣợc quan tâm và đạt hiệu quả bƣớc đầu. Công
tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản đƣợc quan tâm, đẩy mạnh.
- Triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 55QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gƣơng của

16
cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành. Lãnh đạo chủ chốt, ngƣời đứng đầu các cấp
đã quán triệt và gƣơng mẫu, tự giác thực hiện tốt nội dung nêu gƣơng; chú trọng
xem xét, tháo gỡ các vƣớng mắc, giải quyết kịp thời các khó khăn, kiến nghị của
Nhân dân. Xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm, suy thoái về tƣ
tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Ban Thƣờng vụ Thành ủy nghiêm túc thực hiện, đồng thời, chỉ đạo các cấp
ủy gƣơng mẫu, thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm. Tăng
cƣờng thực hiện kiểm tra, giám sát; chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế,
thiếu sót qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình.
=> Tuy nhiên, công tác tƣ tƣởng có lúc còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục
chƣa cao; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận vẫn chƣa đáp ứng yêu
cầu. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn nể nang, né
tránh, ngại va chạm; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn chậm. Chƣa phát
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong
giám sát việc tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
1.8. Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên
- Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo quan
điểm chỉ đạo của Trung ƣơng và phù hợp thực tiễn của Thành phố. Tập trung chỉ
đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn
vị trong hệ thống chính trị Thành phố; triển khai Danh mục vị trí việc làm và bản
mô tả vị trí việc làm. Việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39NQ/TW của Bộ Chính trị đảm bảo lộ trình theo quy định.
- Tập trung xây dựng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ thông qua thực hiện
03 Chƣơng trình đào tạo của Thành phố; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành
mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi
đôi với tăng cƣờng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; kiên quyết điều chuyển,
thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công
tác không đáp ứng yêu cầu. Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai sót qua
kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ theo kết luận của Ban Bí thƣ. Công tác bảo vệ
chính trị nội bộ đƣợc thực hiện chặt chẽ, nền nếp.
=> Tuy nhiên, công tác cán bộ của một số địa phƣơng, đơn vị còn sai sót, vi
phạm; tỷ lệ cấp ủy viên trẻ tuổi, ngƣời dân tộc có nơi chƣa đạt yêu cầu đề ra.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà
nƣớc còn gặp khó khăn. Chất lƣợng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chuyển
biến chƣa mạnh. Công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cƣ, trong giảng
viên, sinh viên, phóng viên, biên tập viên, nông dân, công nhân trực tiếp sản xuất
còn hạn chế. Số đảng viên thờ ơ, không thiết tha gắn bó với tổ chức đảng, bỏ sinh
hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng có xu hƣớng tăng.
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1.9. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng
- Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có nhiều đổi mới, chất lƣợng, hiệu
quả đƣợc nâng lên. Triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12
năm 2017 của Ban Thƣờng vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh
liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức lối sống, vi
phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc đã có tác dụng thiết thực, góp
phần tích cực vào thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khóa XII. Ủy ban kiểm tra cấp
ủy các cấp chủ động trong tham mƣu cấp ủy cùng cấp và thực hiện toàn diện nhiệm
vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh việc phối hợp trong thực hiện nhiệm
vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các tổ chức
đảng, cơ quan, đơn vị.
=> Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi, một số lĩnh vực vẫn
chƣa đáp ứng yêu cầu; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình khắc phục
thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã đƣợc chỉ ra qua kiểm tra, thanh tra, giám sát của
một số cấp ủy, chính quyền địa phƣơng, đơn vị chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Việc
thi hành kỷ luật đảng, chính quyền ở một số nơi còn hiện tƣợng nể nang, né tránh;
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý có lúc
còn chậm.
1.10. Xây dựng chính quyền
- Công tác triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị
quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội đƣợc đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thƣờng
xuyên, kịp thời. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân các cấp đƣợc
thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội
Thành phố và Hội đồng nhân dân Thành phố đƣợc đổi mới, có chất lƣợng và hiệu
quả hơn. Công tác cải cách hành chính đƣợc đẩy mạnh triển khai đồng bộ, ứng
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; sự hài lòng của
ngƣời dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 80%.
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành phố có
nhiều chuyển biến tích cực.
=> Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội có
nội dung còn chậm so với kế hoạch. Một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính,
ngân sách thực tế chƣa có điều kiện thực hiện. Chƣa thực hiện việc thí điểm cơ chế
thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phó sở, ngành, chức danh trƣởng phòng thuộc
quận, huyện và chƣa đề xuất thực hiện thí điểm cử tri trực tiếp bầu một số chức
danh ở phƣờng - xã, thị trấn, quận - huyện.
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1.11. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí
- Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí đƣợc triển khai thực hiện
khá toàn diện, trong đó có việc ban hành và thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU
của Ban Thƣờng vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh của Nhân
dân và các tổ chức đại diện Nhân dân liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tƣ
tƣởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nƣớc. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thông qua công
tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đƣợc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định.
=> Tuy nhiên, việc phát hiện tham nhũng còn ít so với thực tế, đặc biệt là tự
phát hiện tham nhũng trong đơn vị; việc xử lý còn kéo dài, thu hồi tài sản tuy có
tiến bộ nhƣng tỷ lệ còn thấp; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của một số cấp ủy
chƣa hiệu quả. Tình trạng lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản, nhà đất
công; quản lý đầu tƣ xây dựng vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp nhà nƣớc.
1.12. Công tác dân vận, xây dựng và phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố
- Công tác dân vận của Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực,
nhận thức về vai trò của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nƣớc các cấp, nhất
là của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị đƣợc nâng cao; dân chủ đƣợc phát huy và
nâng cao hơn tại cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức
chính trị - xã hội Thành phố có nhiều đổi mới về nội dung, phƣơng thức hoạt động.
Các phong trào thi đua yêu nƣớc, cuộc vận động hƣớng mạnh về cơ sở. Các
chƣơng trình phối hợp hành động huy động đƣợc sự tham gia của nhiều tổ chức
thành viên. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động
giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc, đối thoại có nhiều đổi mới về nội dung, cách
làm gắn với giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc, đạt hiệu quả
bƣớc đầu. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và 09 hội văn học, nghệ thuật
Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Thành phố ngày càng phát triển, đội ngũ trí thức tham gia tích cực vào việc
nghiên cứu khoa học, phản biện các chƣơng trình, dự án lớn, góp sức vào sự nghiệp
đổi mới và phát triển ở Thành phố.
=> Tuy nhiên, nhận thức về công tác dân vận trong hệ thống chính trị chƣa
đồng bộ; việc nắm và dự báo tình hình Nhân dân, lắng nghe và xử lý những phản
ánh của cơ sở có nơi chƣa kịp thời nên việc xử lý hiệu quả chƣa cao. Việc đổi mới
nội dung, phƣơng thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
có mặt còn chậm, các tổ chức chính trị - xã hội có nơi chƣa nắm bắt kịp thời tâm
trạng và nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội có tập
trung nhƣng sự phối hợp chƣa đồng bộ. Việc thu hút, huy động đoàn viên, hội viên
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tham gia phong trào chƣa đƣợc rộng khắp. Công tác phát triển, nâng cao chất lƣợng
đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lƣợng chính trị trong doanh nghiệp ngoài khu vực
nhà nƣớc và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chƣa đạt yêu cầu.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ
thống chính trị Thành phố giai đoạn 2020 - 2025:
2.1. Bối cảnh
2.1.1. Bối cảnh quốc tế: Phát triển bền vững, tăng trƣởng xanh đã trở thành
xu thế bao trùm thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ đang diễn biến
rất nhanh, sâu rộng, tạo ra các cơ hội mới và thách thức mới với các nƣớc trên thế
giới. Khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh
tế toàn cầu. Tăng trƣởng kinh tế toàn cầu có xu hƣớng giảm, không đồng đều giữa
các khu vực, chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố. Hợp tác phát triển giữa các
nƣớc và các khu vực tiếp tục gia tăng; đồng thời, các yếu tố mất ổn định tiếp tục
ảnh hƣởng đến phát triển ở các khu vực, nhất là chiến tranh thƣơng mại giữa các
cƣờng quốc, sự mất ổn định về chính trị của một số quốc gia trong khu vực. Biến
đổi khí hậu gia tăng, sự nóng lên toàn cầu, nƣớc biển dâng, tình hình dịch bệnh
diễn biến phức tạp kéo dài sẽ đặt ra nhiều thách thức mới cho phát triển bền vững.
Xu thế hình thành các thành phố thông minh ngày càng gia tăng.
2.1.2. Bối cảnh trong nước: Sau hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của nƣớc ta
đã lớn mạnh hơn nhiều và tích lũy thêm kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành
phát triển kinh tế - xã hội. Vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới tăng.
Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thóai, tham nhũng, lãng
phí phải tiếp tục đƣợc đẩy mạnh hơn nữa để tiếp tục đảm bảo ổn định chính trị và
phát triển bền vững đất nƣớc. Nƣớc ta vẫn đang đứng trƣớc nhiều thách thức: năng
suất lao động thấp, việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ mới bắt
đầu, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng năng lƣợng còn nhiều hạn chế, ảnh hƣởng của biến
đổi khí hậu gia tăng, nhất là các tỉnh phía Nam, bất ổn định ở khu vực tiếp tục tác
động đến phát triển đất nƣớc.
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất, với mật độ dân số cao
nhất cả nƣớc, tiếp tục chịu áp lực gia tăng dân số cơ học lớn nhất và bị ảnh hƣởng
bởi biến đổi khí hậu mạnh nhất cả nƣớc. Thành tựu đạt đƣợc trong công cuộc đổi
mới đất nƣớc nói chung và sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có
tác động nhiều mặt đến các tầng lớp Nhân dân thành phố. Đời sống Nhân dân đƣợc
cải thiện, trình độ dân trí đƣợc nâng cao, quyền làm chủ của Nhân dân đƣợc phát
huy, nhu cầu đƣợc tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, nghề nghiệp của các
tầng lớp Nhân dân ngày càng đa dạng; các tổ chức hội quần chúng ngày càng phát
triển. Mặt khác, nhiều vấn đề xã hội phức tạp tiếp tục nảy sinh, gây áp lực trong
hoạt động lãnh đạo, quản lý, nhất là sự gia tăng dân số cơ học, phân hóa giàu
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nghèo, sự ảnh hƣởng của văn hóa “ngoại lai”, tình trạng tham nhũng, buôn lậu và
các tệ nạn xã hội, “tín dụng đen”, “bảo kê”,... còn diễn biến phức tạp. Với sự phát
triển vƣợt bậc của khoa học - kỹ thuật, mạng xã hội đã trở thành môi trƣờng thông
tin, tƣơng tác của đại bộ phận Nhân dân, tác động nhanh, mạnh đến suy nghĩ, tình
cảm và hành vi của ngƣời dân, nhất là công nhân, ngƣời lao động.
Đầu năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19 đã gây ra khủng hoảng
kinh tế toàn cầu, ảnh hƣởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của thành phố, gây
áp lực lớn trong vấn đề đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội trong thời
gian tới.
2.2. Mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến
năm 2030:

“Tăng cƣờng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn
kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và
tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý Nhà nƣớc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất
lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển
nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nƣớc; đẩy mạnh
phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây
dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nƣớc, cùng cả nƣớc, vì hạnh phúc của Nhân
dân, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thƣơng mại, khoa học - công nghệ
của khu vực Đông Nam Á”.
2.3. Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2025: Là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp
theo hƣớng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trƣởng
của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nƣớc, đi đầu trong đổi mới sáng
tạo, có chất lƣợng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân
đầu ngƣời khoảng 8.500 - 9.000 USD.
- Đến năm 2030: Là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố
văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, chính quyền số của cả nƣớc, GRDP
bình quân đầu ngƣời khoảng 13.000 - 14.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài
chính, thƣơng mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
- Tầm nhìn đến năm 2045: Trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của
Châu Á, phát triển bền vững, có chất lƣợng cuộc sống cao, GRDP bình quân
đầu ngƣời khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.
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2.4. Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhƣ sau:
1. Tốc độ tăng trƣởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình
quân hàng năm từ 8 - 8,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.
2. Phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm
2030 trong GRDP của Thành phố.
3. GRDP bình quân đầu ngƣời đến cuối năm 2025 đạt từ 8.500 - 9.000
USD/ngƣời.
4. Tổng vốn đầu tƣ xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP.
5. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP
đến năm 2025 đạt từ 45 - 50%.
6. Chi đầu tƣ cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên
1%/GRDP.
7. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm.
8. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng
chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc.
9. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000
lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dƣới 4%.
10. Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả
nƣớc; còn dƣới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố.
11. Đến cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 21 bác sĩ/vạn dân, 42 giƣờng bệnh/vạn dân.
12. Tiếp tục duy trì đạt 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến
18 tuổi). Đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đến trƣờng đều đƣợc đi học.
13. Đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ (tuổi sinh đẻ)
(hƣớng tới 2030: 1,6 con/phụ nữ).
14. Tiếp tục duy trì 100% số hộ dân sử dụng nƣớc sạch.
15. Tiếp tục duy trì xử lý chất thải y tế và nƣớc thải công nghiệp đạt 100%.
16. Đến năm 2025, tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại
(đốt phát điện) và tái chế đạt ít nhất 80% (hƣớng tới 2030: 100%).
17. Đến năm 2025, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 15%, mật
độ đƣờng giao thông bình quân trên diện tích đất toàn Thành phố đạt 2,5 km/km2.
18. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 50 triệu m2
và đến cuối năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời đạt 23,5 m2/ngƣời.
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19. Đến năm 2025, diện tích cây xanh đô thị đạt không dƣới 0,65m2/ngƣời
(hƣớng tới 2030 không dƣới 1m2/ngƣời).
20. Phấn đấu Thành phố nằm trong nhóm 5 địa phƣơng dẫn đầu cả nƣớc về chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).
21. Tỷ lệ ngƣời dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà
nƣớc ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.
22. Giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm phạm pháp hình sự và tăng tỷ lệ
điều tra khám phá án; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên
90%, kéo giảm ít nhất 5% số ngƣời chết do tai nạn giao thông hằng năm, nâng cao
năng lực phòng cháy, chữa cháy và kéo giảm 10% số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt
hại nghiêm trọng so với nhiệm kỳ trƣớc.
23. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn
năm trƣớc, chất lƣợng ngày càng cao hơn; giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém
xuống dƣới 0,5%.
24. 100% ngƣời đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu
gƣơng theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp
hành Trung ƣơng Đảng khóa XII.
25. Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện
các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.
26. 100% các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy
có chƣơng trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tƣơng
đƣơng với cải cách hành chính và chính quyền số ở Thành phố Hồ Chí Minh.
2.5. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
2.5.1. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh
mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; nâng
cao chất lƣợng tăng trƣởng, phát triển nhanh các ngành kinh tế chủ lực có giá trị
gia tăng cao; phát huy vai trò Khu đô thị sáng tạo tƣơng tác cao phía Đông Thành
phố; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh. Tập trung quy
hoạch, đầu tƣ phát triển các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thƣơng
mại, logistics,... triển khai thực hiện Đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở
thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, Kế hoạch phát triển ngành logistics
giai đoạn 2020 - 2030. Phát triển công nghiệp có hàm lƣợng khoa học - công nghệ
dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số; đẩy mạnh phát triển
công nghiệp hỗ trợ và tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu. Phát triển
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị. Huy
động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tƣ cho phát triển bền
vững biển. Vận hành đồng bộ thị trƣờng lao động, bất động sản, khoa học - công
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nghệ, tài chính,... theo chuẩn mực của nền kinh tế thị trƣờng đầy đủ, hội nhập quốc
tế. Quan tâm phát triển các thành phần kinh tế và mô hình kinh doanh mới. Huy
động có hiệu quả các nguồn lực về lao động, đất đai, tài chính,..., khai thác mạnh
mẽ tiềm năng các nguồn lực trong nƣớc, ngoài nƣớc để đầu tƣ phát triển Thành
phố, phấn đấu xây dựng Thành phố sớm trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính,
thƣơng mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
2.5.2. Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền
tảng cho Thành phố phát triển bền vững; đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng
cao, hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hƣớng giáo dục mở, học tập suốt đời và xây
dựng xã hội học tập, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả công tác giáo dục nghề
nghiệp theo hƣớng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập quốc tế. Nâng cao
sức khỏe cho ngƣời dân cả về tầm vóc, tinh thần, tuổi thọ cũng nhƣ chất lƣợng
cuộc sống; quy hoạch, đầu tƣ phát triển các bệnh viện Thành phố trở thành trung
tâm y tế chuyên sâu của khu vực phía Nam và khu vực Đông Nam Á; phát triển y
học cổ truyền trở thành một trong những hoạt động nổi bật của loại hình du lịch y
tế; chủ động kiểm soát và ứng phó kịp thời với các dịch bệnh. Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã
hội, huy động mọi nguồn lực xã hội thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng
tạo và khởi nghiệp.
Xây dựng các chƣơng trình nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng
tạo nhằm liên kết các trƣờng, viện với doanh nghiệp, trong đó lấy doanh nghiệp là
trung tâm, ƣu tiên các lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ 5G và
sau 5G, robot, công nghệ sinh học, in 3D, internet vạn vật, vật liệu mới và các công
nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ khác. Phát triển đồng bộ khoa học xã
hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ.
Phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thông thế hệ thứ 5 (5G) và
sau 5G trong quản lý đô thị; thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện
tử phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia. Xây dựng môi trƣờng văn
hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, đáp ứng nhu cầu thụ hƣởng của ngƣời dân;
đầu tƣ xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao tiêu biểu, mang tầm vóc khu
vực. Chăm lo, thực hiện tốt các chính sách đối với ngƣời có công, hỗ trợ ngƣời
nghèo, đảm bảo giảm nghèo toàn diện, bền vững, bảo vệ ngƣời lao động.
2.4.3. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị
đồng bộ; đẩy mạnh thiết kế đô thị toàn diện, đồng bộ khu trung tâm Thành phố, khu
đô thị mới và các khu đô thị hiện hữu; hoàn thành quy hoạch không gian ngầm, quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm
2045, quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm
2060. Tiếp tục phát triển xây dựng theo hƣớng đô thị xanh, văn minh, đẩy mạnh
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chỉnh trang và phát triển đô thị, đẩy nhanh phát triển hạ tầng xã hội, đầu tƣ đồng bộ
cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả công
tác giảm ngập nƣớc, phát huy hiệu quả dự án giảm ngập do triều sau khi hoàn thành.
Thực hiện các chƣơng trình đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, phát triển mảng xanh đô
thị, năng lƣợng xanh, giao thông xanh, tiến đến xây dựng hoàn thiện hạ tầng xanh.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác cung cấp nƣớc sạch cho ngƣời dân, đảm bảo cho nhu
cầu sinh hoạt và sản xuất - kinh doanh. Xây dựng và triển khai mạnh mẽ các giải
pháp giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đầu tƣ phát triển giao thông liên vùng,
khai thác hiệu quả giao thông đƣờng thủy, phát triển đƣờng sắt đô thị, các đƣờng
vành đai. Triển khai đảm bảo tiến độ Đề án xây dựng đô thị thông minh.
2.4.4. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; thực hiện tốt chủ trƣơng kết
hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế.
Xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, có thế trận quốc phòng
toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xử lý có hiệu quả các nhân tố
ảnh hƣởng đến an ninh chính trị, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn. Bảo vệ
an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc về an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống,
kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Xây dựng
lực lƣợng quân sự, công an chính quy, có bản lĩnh chính trị vững vàng.
2.4.5. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác
quốc tế; tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động đối ngoại của Đảng,
ngoại giao nhà nƣớc, đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn
hóa, thông tin đối ngoại, công tác ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài trên tinh thần chủ
động và sáng tạo, phù hợp với đặc điểm và tình hình thành phố, tạo môi trƣờng
quốc tế thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của Thành phố.
Xác lập quan hệ hợp tác quốc tế có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực
mà Thành phố có nhu cầu với các địa phƣơng nƣớc ngoài, đặc biệt là các địa
phƣơng của những nƣớc có quan hệ đối tác chiến lƣợc với Việt Nam, góp phần
thực hiện thành công các chƣơng trình, đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại theo chiều sâu và theo ngành
nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế của Thành phố. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai
trò của đối ngoại nhân dân và công tác ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài nhằm tranh
thủ sự ủng hộ của các tầng lớp xã hội, cộng đồng quốc tế, phát huy hiệu quả nguồn
kiều hối cho sự phát triển của Thành phố.
2.4.6. Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện hiệu quả
Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội giai đoạn 2017 - 2022, nghiên cứu đề
xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố giai đoạn sau năm 2022;
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đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số; thực hiện
chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Tăng
cƣờng sự tham gia của ngƣời dân và doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính
sách và thể chế, đề cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự thống nhất, đồng
lòng chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.
2.4.7 Tăng cƣờng xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, nâng
cao chất lƣợng công tác dân vận, tăng cƣờng gắn bó mật thiết giữa Đảng với
Nhân dân
- Nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tƣ tƣởng, nghiên cứu dƣ luận và
tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hƣớng tƣ tƣởng, dự luận gắn với
giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp
phát sinh. Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ƣơng 4
khóa XI, khóa XII gắn với gắn với việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức, sắp xếp lại tổ chức đảng phù hợp với mô hình mới; lãnh đạo bầu
cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố và hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm Đảng
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ. Đổi mới
nội dung và phƣơng pháp đánh giá cán bộ; nâng cao hiệu quả thực hiện các chƣơng
trình tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố; tiếp tục nghiên cứu, bổ
sung chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lƣợng cao, lực lƣợng trí thức
trẻ tuổi có trình độ thạc sĩ trở lên; nghiên cứu, thực hiện thi tuyển một số chức
danh quản lý ở cấp sở - ngành, quận - huyện và cơ quan tƣơng đƣơng; thực hiện cơ
chế tuyển chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
- Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục
đổi mới, nâng cao chất lƣợng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao
trách nhiệm của cấp ủy, ngƣời đứng đầu trong việc chủ động phòng ngừa, đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu
quả Quy định số1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thƣờng vụ
Thành ủy. Xử lý nghiêm minh trách nhiệm của ngƣời đứng đầu khi để xảy ra tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát quyền lực đối với ngƣời
có chức vụ. Tăng cƣờng sự phối hợp giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân với kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội và giám sát của Nhân dân.
- Đổi mới mạnh mẽ phƣơng thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp theo hƣớng
nâng cao tính chịu trách nhiệm toàn diện về phát triển ở các địa phƣơng, tính hiệu
quả và khả thi trong ban hành nghị quyết; tăng cƣờng phân cấp, ủy quyền theo
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đúng quy định cho cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả đi cơ sở,
thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng.
- Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả công tác dân vận, tăng cƣờng gắn bó mật
thiết giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân
dân Thành phố tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh;
đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nƣớc, chính quyền các
cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị
- Nâng cao chất lƣợng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ
chức chính trị - xã hội thành phố, các tổ chức thành viên xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc; vận động tập hợp Nhân dân, tăng cƣờng sự đồng thuận, thắt chặt
mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nƣớc với Nhân dân. Tiếp tục đề ra các
giải pháp hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyển biến thực sự trong đổi mới nội dung,
phƣơng thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực vận động đoàn
viên, hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động, góp phần xây dựng Đảng
và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố.
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Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thành phố giai đoạn 2020 - 2025,
định hƣớng đến năm 2030 và 24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025,
thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nƣớc, phát huy vai trò
làm chủ của Nhân dân trong cơ chế thị trƣờng, định hƣớng xã hội chủ nghĩa, Đảng
bộ thành phố xây dựng và thực hiện 3 Chƣơng trình đột phá và 1 Chƣơng trình
trọng điểm phát triển thành phố sau đây: (1) Chƣơng trình đột phá đổi mới quản lý
Thành phố Hồ Chí Minh, (2) Chƣơng trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố
Hồ Chí Minh, (3) Chƣơng trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa Thành phố
Hồ Chí Minh, (4) Chƣơng trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp
sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:
CHƢƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
* Mục tiêu chƣơng trình
- Chủ động xây dựng, kiên trì kiến nghị, triển khai các cơ chế, chính sách
quản lý Thành phố phù hợp tính chất đô thị đặc biệt, đầu tàu về nhiều mặt của cả
nƣớc; đề xuất tỷ lệ điều tiết cho ngân sách Thành phố phù hợp nhu cầu và phát
huy các nguồn lực, đóng góp nhiều hơn vào tăng trƣởng và ngân sách chung của
cả nƣớc; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách để thành phố phát triển nhanh
và bền vững dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ
động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với hội nhập
quốc tế ngày càng sâu rộng; thực hiện nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện chính
quyền số, xây dựng Thành phố trở thành thành phố thông minh.
- Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đột phá về thể chế, thủ tục hành
chính và tài chính công, nâng cao chất lƣợng quản trị công; đề xuất không tổ
chức Hội đồng nhân dân ở quận, phƣờng, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập
nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
chuyển một số huyện thành quận, hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo
tƣơng tác cao phía Đông gắn với thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố
Hồ Chí Minh, tạo động lực mới cho sự phát triển.
- Khơi dậy tiềm năng, niềm tự hào của các tầng lớp Nhân dân Thành phố tham
gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, thi đua sáng tạo xây dựng, bảo vệ
và phát triển Thành phố. Hình thành và phát huy các hội đồng phát triển các ngành
kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lƣợng tăng trƣởng. Xây dựng, triển khai
thực hiện tốt mối quan hệ với các địa phƣơng trọng điểm thuộc các nƣớc là đối tác
chiến lƣợc của Việt Nam nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền
vững. Tăng cƣờng sự tham gia của ngƣời dân và doanh nghiệp vào quá trình xây

28
dựng chính sách và thể chế; đề cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự thống
nhất, đồng lòng chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.
* Các nội dung chƣơng trình cụ thể, bao gồm:
1. Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố giai đoạn 2022 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách Trung ƣơng và tạo tiền đề để
Thành phố phát triển nhanh, bền vững.
2. Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030.
5. Đề án xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2025.
6. Chƣơng trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tƣơng tác cao phía
Đông thành phố giai đoạn 2020 - 2035.
8. Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế
giai đoạn 2020 - 2025.
9. Đề án quản lý đất đai và phƣơng hƣớng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Đề án thúc đẩy quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phƣơng
trọng điểm thuộc các nƣớc là đối tác chiến lƣợc của Việt Nam, phục vụ mục tiêu phát
triển kinh tế nhanh và bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.
11. Đề 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.
12. Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thƣởng sáng tạo
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.
13. Chƣơng trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính
(PAR Index) và Chƣơng trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),
cải thiện môi trƣờng kinh doanh, môi trƣờng đầu tƣ của Thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2020 - 2025.
14. Đề án thành lập Trung tâm hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa Thành phố
Hồ Chí Minh ở Saint-Petersburg (Liên bang Nga) năm 2020.
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CHƢƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
* Mục tiêu chƣơng trình
- Phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo môi trƣờng,
điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển, kết nối
các địa phƣơng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gắn với bố trí, cơ cấu lại
sản xuất và phân bố dân cƣ.
- Đầu tƣ phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số. Chú trọng phát triển hạ
tầng dịch vụ thông qua gắn kết, phát huy hiệu quả quy hoạch và huy động tốt các
nguồn lực (tài chính, công nghệ, đất đai,...) đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành
dịch vụ tƣơng xứng với vai trò, vị trí là ngành mũi nhọn phát triển chiến lƣợc của
thành phố. Tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp trên cơ sở tiếp tục phát huy
các khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp, Chuỗi Công viên Phần
mềm Quang Trung và mạng lƣới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, hình thành
khu công nghiệp mới có chất lƣợng và tính cạnh tranh cao, phù hợp với các doanh
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
- Quan tâm phát triển, đảm bảo nhà ở cho ngƣời dân trên địa bàn với mức tăng
trung bình 1 triệu dân qua 5 năm. Đầu tƣ đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, phát
triển mạnh ngành logistics; giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách đặt ra: giảm ùn
tắc giao thông, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trƣờng, xử lý nƣớc thải, chất thải
rắn, cung cấp và vận động 100% ngƣời dân thành phố sử dụng nƣớc sạch, phát triển
cây xanh, hệ thống chiếu sáng đô thị,... đáp ứng và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu
cầu của ngƣời dân Thành phố. Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông,
kênh nội thành nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, cảnh quan và môi
trƣờng sông, kênh rạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.
* Các nội dung chƣơng trình cụ thể, bao gồm:
1. Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn 2020 - 2030.
2. Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến
năm 2025, định hƣớng đến năm 2030.
3. Đề án chống ngập và xử lý nƣớc thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
2020 - 2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nƣớc thải giai đoạn 2020 - 2030.
4. Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2050.
5. Đề án phát triển hạ tầng dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 2025, định hƣớng đến năm 2040.
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6. Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2020 - 2045
và kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 - 2025 (Khu công nghệ cao, các Khu công
nghiệp, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung, mạng lƣới các trung tâm khởi
nghiệp sáng tạo).
7. Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.
8. Đề 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.
9. Chƣơng trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030.
10. Chƣơng trình phát triển công viên cây xanh công cộng trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.
11. Chƣơng trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn 2020 - 2030.
12. Đề án phát triển hệ thống cấp nƣớc thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và
Chƣơng trình cung cấp nƣớc sạch và chấm dứt khai thác nƣớc ngầm Thành phố
Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.
13. Chƣơng trình giảm ô nhiễm môi trƣờng giai đoạn 2020 - 2030.
CHƢƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ VĂN
HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
* Mục tiêu chƣơng trình:
- Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đào tạo
đạt trình độ quốc tế ở 8 lĩnh vực (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự
động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du
lịch; quản lý đô thị); khuyến khích đại học chia sẻ, phát triển giáo dục thông minh,
tạo điều kiện tiếp cận và lĩnh hội hệ thống tri thức gắn với các nền giáo dục tiên
tiến trên thế giới; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời.
- Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển tiềm năng trí tuệ của nguồn
nhân lực thành những thành quả ứng dụng và sáng tạo khoa học công nghệ, phục
vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế. Phát triển hệ thống y tế toàn diện, ứng
dụng công nghệ để phát triển mạnh mẽ y tế thông minh, tiếp tục quan tâm đảm
bảo y tế cộng đồng, đáp ứng tốt yêu cầu chăm lo sức khỏe Nhân dân.
- Quan tâm đầu tƣ phát triển các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao trình
độ thể thao thành tích cao và đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao nâng cao thể lực
trong cộng đồng. Phát triển các ngành, lĩnh vực văn hóa thật sự trở thành nền tảng
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tinh thần của xã hội, một động lực để phát triển kinh tế. Củng cố các thiết chế lễ
hội, nâng cao chất lƣợng các hoạt động văn hóa thƣờng niên; phát huy các giá trị
truyền thống tốt đẹp, chú trọng văn hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc;
đảm bảo phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, mọi ngƣời dân
đều đƣợc thụ hƣởng các giá trị tốt đẹp của đời sống văn hóa - xã hội.
* Các nội dung chƣơng trình cụ thể, bao gồm:
1. Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành (công nghệ thông tin truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính
- ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia sẻ.
2. Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030.
3. Đề án y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030.
4. Đề án phát triển y tế cộng đồng, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe ngƣời dân tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030.
5. Chƣơng trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo giai đoạn
2020 - 2030.
6. Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành
phố giai đoạn 2020 - 2030.
7. Đề án hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tƣơng lai của Thành phố
Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035.
8. Chiến lƣợc phát triển ngành Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035.
9. Đề án phát triển Ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến
năm 2035.
10. Đề án Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành
phố Hồ Chí Minh.
11. Đề án tổ chức lễ hội và sự kiện Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm
2020 - 2030.
* CHƢƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP,
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
* Mục tiêu chƣơng trình:
- Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Thành phố là địa
phƣơng đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ
tƣ, xây dựng thành phố thông minh, làm nền tảng phát triển kinh tế hiện đại; tiếp
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tục là đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nƣớc, là trung tâm về kinh tế, tài chính,
thƣơng mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
- Tập trung phát triển Thành phố trở thành Trung tâm tài chính của khu vực
và quốc tế. Nghiên cứu và triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế
số và kinh tế tuần hoàn; phát triển du lịch thông minh, phát huy tiềm năng du lịch
nội địa, liên kết phát triển du lịch thành phố với các tỉnh, thành Đồng bằng sông
Cửu Long và các địa phƣơng trên cả nƣớc.
- Đồng hành và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,
nâng cao hiệu quả hợp tác các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nƣớc để hỗ trợ
vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú
trọng phát triển sản phẩm và thƣơng hiệu sản phẩm, nâng cao tỉ lệ cung ứng sản
phẩm đặc trƣng của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, tập trung
vào các ngành công nghiệp thế mạnh, trọng yếu và có giá trị gia tăng cao, đóng
góp lớn vào tăng trƣởng kinh tế Thành phố, nhƣ: công nghệ thông tin - truyền
thông, cơ khí - tự động hóa, chế biến thực phẩm, công nghiệp dƣợc, nhựa, cao
su,... Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ sinh học, hình thành trung tâm sản xuất và cung ứng giống cây,
giống con chất lƣợng cao cho khu vực và cả nƣớc.
* Các nội dung chƣơng trình cụ thể, bao gồm:
1. Chƣơng trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông
tin - truyền thông giai đoạn 2020 - 2030.
2. Chƣơng trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí - tự động
hóa giai đoạn 2020 - 2030.
3. Chƣơng trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến
thực phẩm giai đoạn 2020 - 2030.
4. Đề án phát triển công nghiệp dƣợc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030.
5. Chƣơng trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sản phẩm nhựa, cao su giai
đoạn 2020 - 2030.
6. Chƣơng trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai
đoạn 2020 - 2030.
7. Triển khai thực hiện Đề án du lịch thông minh giai đoạn 2020 - 2030.
8. Chƣơng trình liên kết phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh
thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2030.
9. Đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu
vực và quốc tế.
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10. Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và các triển lãm công nghiệp,
dịch vụ 4.0 giai đoạn 2020 - 2030.
11. Chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn giai
đoạn 2020 - 2025.
12. Chƣơng trình kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nƣớc để hỗ
trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
thành phố giai đoạn năm 2020 - 2025.
13. Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.
D. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
I. SỰ QUAN TÂM, HƢỞNG ỨNG CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN ĐỐI
VỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP; SỰ KỲ VỌNG, CHỜ ĐỢI CỦA NHÂN
DÂN ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI,
NHIỆM KỲ 2020 - 2025.
1. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29
tháng 8 năm 2019 về khảo sát, tiếp nhận ý kiến của Nhân dân góp phần xây
dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước sau
đ y g i t t là ế hoạch số 30 T
ua gần một năm triển hai thực hiện,
ết quả đạt được như sau:
- Thành ủy đã tiếp nhận các ý kiến đóng góp, hiến kế của Nhân dân cho sự
phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, Ban Thƣờng vụ Thành ủy
chỉ đạo thẩm định, chọn lọc, tập hợp hơn 300 sáng kiến, hiến kế (thể hiện bằng các
thƣ góp ý, các bài viết, chuyên đề, hồ sơ, dự án… thể hiện sự chuẩn bị chu đáo,
trách nhiệm) gửi đến các ban xây dựng Đảng, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân
Thành phố để chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành
nghiên cứu, đề xuất tiếp thu những ý kiến góp ý phù hợp, xác đáng; đề xuất giải
pháp triển khai các ý tƣởng, nội dung đặt vấn đề của ngƣời dân thành các dự án, đề
tài. Nhân dân Thành phố còn quan tâm, đề xuất với hơn 50 ý kiến nhằm góp phần
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
- Tổ chức thành công buổi gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến của kiều bào góp phần
phát triển Thành phố. 12 kiều bào tiêu biểu là những chuyên gia trí thức, doanh
nhân kiều bào đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, nhƣ: Mỹ, Nhật Bản, Pháp,
Australia, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Italia, Thụy
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Sĩ… đã tham dự. Qua hội nghị, lãnh đạo Thành phố đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý
kiến góp ý, hiến kế trong việc xây dựng Thành phố có chất lƣợng sống tốt, văn
minh, hiện đại, nghĩa tình. Các nội dung góp ý tập trung vào các giải pháp thúc đẩy
phát triển kinh tế, thực hiện các chƣơng trình đột phá, nâng cao chất lƣợng nguồn
nhân lực; Đề án chiến lƣợc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn Thành phố…
- Việc ban hành Kế hoạch số 305-KH/TU thể hiện sự nghiêm túc của lãnh
đạo Thành phố và các sở, ban, ngành Thành phố trong việc tổ chức gặp gỡ, tiếp
thu, ghi nhận các ý kiến, hiến kế của Nhân dân; thể hiện sự trân quý những đóng
góp của Nhân dân cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh; đã cho thấy lắng
nghe ý kiến Nhân dân là một trong những yếu tố góp phần nâng cao năng lực công
tác của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của các cơ quan
chức năng đƣợc ủy thác trọng trách đối với sự tín nhiệm của ngƣời dân. Thông
qua đó, góp phần khắc phục một số biểu hiện “quan liêu, xa rời quần chúng,
không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa
phƣơng, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trƣớc những khó
khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của Nhân dân…” nhƣ Nghị quyết Trung
ƣơng 4 khóa XII đã chỉ ra.
- Thu hút sự quan tâm, nhiệt tình hƣởng ứng, góp ý, hiến kế các đề án, đề tài
của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không chỉ sinh sống, làm việc trên địa
bàn Thành phố mà còn có những ý kiến đề xuất xây dựng, phát triển Thành phố
Hồ Chí Minh từ các tỉnh, thành trên khắp mọi miền đất nƣớc và kiều bào yêu nƣớc.
2 Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức lấy ý iến góp ý của các tầng lớp
Nh n d n cho dự thảo văn iện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI
thông qua các phương thức:
+ Góp ý kiến tại các hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, các buổi sinh hoạt thƣờng
kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.
+ Ngƣời dân góp ý bằng cách gửi thƣ, viết tin, bài gửi đến các cơ quan báo
chí Thành phố.
+ Ngƣời dân góp ý bằng cách gửi thƣ góp ý đến các cấp ủy đảng hoặc gửi
trực tiếp về Thành ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).
Qua 01 tháng tổ chức (từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020),
các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo tổ chức 3.011 hội nghị, với 145.549 ngƣời
tham dự, có 23.070 lƣợt ý kiến tham gia góp ý. Các địa phƣơng, đơn vị đã xây
dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân bằng nhiều hình thức
phong phú, đa dạng nhƣ tổ chức hội nghị Nhân dân, hội nghị chuyên đề, kết hợp
các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, góp ý
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bằng văn bản, thƣ điện tử,… Thành phần tham dự các hội nghị góp ý tại cơ sở rất
phong phú, đa dạng, gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội
viên, ngƣời lao động, ngƣời dân sống tại địa bàn,… Hầu hết các ý kiến góp ý thể
hiện sự tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận, đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị
với tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và phát triển Thành phố; trong đó có
nhiều ý kiến góp ý xác đáng, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết với
sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh; nội dung góp ý thể hiện niềm tin vào sự
lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố và mong muốn đóng góp cho sự phát triển Thành
phố trong thời gian tới. Qua đợt tổ chức lấy ý kiến Nhân dân Thành phố góp ý kiến
vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố đã phát huy đƣợc
tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến của Nhân
dân từ Thành phố đến cơ sở, từ đó khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố
lần thứ XI thực sự là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của hệ thống
chính trị và Nhân dân Thành phố.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG, VĂN HÓA, VĂN
NGHỆ, THỂ DỤC, THỂ THAO CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG
BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI :
1. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội
- Thành phố sẽ tổ chức trang trí, tuyên truyền bằng khẩu hiệu, hình ảnh, tranh
cổ động, panô, băng rôn, cờ phƣớn … trên các tuyến đƣờng chính của trung tâm
Thành phố và tại 05 cửa ngõ của Thành phố…; thực hiện công tác tuyên truyền tại
các cơ quan, đơn vị, tại khu vực trung tâm, các tuyến đƣờng chính, khu chế xuất,
khu công nghiệp, khu nhà chờ xe buýt, xe taxi, trƣờng học, bệnh viện, nhà ga, bến
xe, cao ốc, văn phòng, cơ quan, trƣờng học, màn hình chuyên quảng cáo, các bảng,
trụ quảng cáo ngoài trời, hệ thống màn hình LED phục vụ giao thông...; phát hành
tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền đến các quận, huyện, phƣờng, xã, khu chế xuất, khu
công nghiệp, bến xe buýt, trƣờng học, Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Phụ
nữ, Nhà văn hóa Sinh viên, Trung tâm văn hóa các quận, huyện, Đài Truyền thanh
của 5 huyện và các đơn vị phối hợp tuyên truyền trên toàn địa bàn Thành phố.
- Tổ chức cuộc diễu hành xe hoa tuyên truyền trƣớc, trong và sau Đại hội đại
biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.
- Tổ chức triển lãm ảnh từ ngày 09 tháng 10 năm 2020 đến ngày 19 tháng 10
năm 2020 tại Công viên Lam Sơn (đối diện Nhà hát Thành phố - tổ chức Lễ khai
mạc), đƣờng Đồng Khởi (phía trƣớc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố và đối
diện Công viên Chi Lăng), Hội trƣờng Thành phố (nơi tổ chức Đại hội) triển lãm
tranh cổ động tấm lớn tại khu vực Bảo tàng Thành phố (khu vực đƣờng Pasteur,
Quận 1); đồng thời triển lãm tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Cung Văn hóa Lao
động, Nhà Văn hóa - Trung tâm Văn hóa, Thể dục Thể thao 24 quận - huyện.
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2. Các hoạt động nghệ thuật phục vụ Đại hội
- Thành phố sẽ tổ chức lễ công bố trao giải thƣởng cuộc vận động sáng tác tác
phẩm âm nhạc và sân khấu chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nƣớc và Đại hội
Đảng bộ các cấp (19 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2020) tại Đƣờng đi bộ Nguyễn
Huệ, Quận 1.
- Tổ chức chƣơng trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ
Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự kiến 19 giờ 00, ngày 14
tháng 10 năm 2020) tại Đƣờng đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1.
- Tổ chức chƣơng trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại
biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự kiến
19 giờ 00, ngày 18 tháng 10 năm 2020) tại Đƣờng đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1.
- Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức các chƣơng trình
nghệ thuật tại các quận, huyện, các Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp, nhà văn
hóa sinh viên…
2.3. Các hoạt động thể dục thể thao chào mừng Đại hội
- Giải thể thao Học sinh Thành phố; tổ chức vào tháng 9, 10 năm 2020.
- Ngày hội Văn hóa, Thể thao trong chƣơng trình xây dựng đời sống văn hóa
nông thôn mới năm 2020; tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2020.
- Tổ chức Hội thao “Đồng diễn Thể dục dƣỡng sinh dành cho ngƣời cao tuổi”
cấp Thành phố năm 2020. Dự kiến tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 10 năm 2020,
tại đƣờng đi bộ Nguyễn Huệ.
____________

