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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 28/2009/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2009 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 

 

    

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17 

(Từ ngày 08 ñến ngày 11 tháng 12 năm 2009) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt ñộng 2004 - 2009 của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân các cấp;                               

Sau khi xem xét các Báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội ñồng nhân 

dân thành phố; các Báo cáo, Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan 

hữu quan; ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Hội ñồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố 

về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2010. 

Hội ñồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung: 

I. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009: 

Năm 2009 có nhiều yếu tố không thuận lợi, ñặc biệt là những tác ñộng tiêu cực 

của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, cùng với các yếu kém 

nội tại của nền kinh tế ñã ảnh hưởng rất lớn ñến việc thực hiện mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố. 
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ðược sự quan tâm chỉ ñạo của Chính phủ và sự hỗ trợ của các Bộ - Ngành 

Trung ương; sự lãnh ñạo của Thành ủy; sự chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân 

thành phố; sự ñồng thuận của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình 

sản xuất - kinh doanh từng bước ñược phục hồi. 18/20 chỉ tiêu ñạt và vượt. Tổng vốn 

ñầu tư toàn xã hội tăng 18,3%; một số công trình giao thông trọng ñiểm ñược ñưa vào 

sử dụng. Hoạt ñộng ñối ngoại và hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh ñược mở rộng; 

các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - ñào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân ñược chú 

trọng; công tác phòng, chống dịch bệnh ñược quan tâm, hạn chế lây lan dịch bệnh 

trên ñịa bàn; an sinh xã hội ñược ñảm bảo, ñời sống và việc làm của người thu nhập 

thấp và người lao ñộng bị mất việc do suy giảm kinh tế tuy có khó khăn hơn nhưng 

ñã vượt qua ñược; cải cách hành chính có tiến bộ, việc thực hiện thí ñiểm không tổ 

chức Hội ñồng nhân dân quận, huyện, phường ñược chuẩn bị chu ñáo, thuận lợi; công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ tranh chấp lao ñộng tập thể 

ñược thực hiện thường xuyên, kịp thời; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

ñược giữ vững. Việc thực hiện nếp sống văn minh ñô thị có chuyển biến bước ñầu về 

nhận thức và có sự thay ñổi về hành vi ở một bộ phận dân cư.         

Còn 02 chỉ tiêu chưa ñạt: Tổng sản phẩm trong nuớc (GDP) tăng từ 7,5% ñến 

8% (chỉ tiêu 10% trở lên) và Tổng kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô) tăng 

2,1% (chỉ tiêu 22%). ðầu tư trực tiếp của nước ngoài giảm 76,95% so với cùng kỳ; 

cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây 

dựng, trật tự ñô thị, ùn tắc giao thông, ngập nước, môi trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm chưa ñáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.  

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010: 

1. Mục tiêu:  

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng 

trưởng; góp phần ổn ñịnh kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; ñẩy mạnh 

hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế; bảo ñảm an sinh xã hội và cải thiện ñời sống 

nhân dân. Kiên quyết ñấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết 

kiệm. Tiếp tục cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giữ vững ổn ñịnh chính trị, bảo 

ñảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong 

việc thực hiện chủ ñề “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan ñô 

thị”. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

a) Các chỉ tiêu kinh tế (06 chỉ tiêu) 
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(1) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên ñịa bàn tăng từ 10% trở lên; Trong 

ñó, khu vực dịch vụ tăng 11,8% trở lên; khu vục công nghiệp - xây dựng tăng 8% trở 

lên; khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5% trở lên. 

(2) Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12,7%; kim ngạch xuất khẩu (không tính 

dầu thô) tăng 12,9%; 

(3) Tổng nguồn vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội: 172.000 tỷ ñồng, chiếm 41,8% 

GDP. 

(4) Thu ngân sách trên ñịa bàn: 144.200 tỷ ñồng, nếu không tính dầu thô là 

131.900 tỷ ñồng, tăng 17,88%; trong ñó thu nội ñịa: 84.800 tỷ ñồng, tăng 34,33%; thu 

từ hoạt ñộng xuất nhập khẩu: 47.100 tỷ ñồng, tăng 1,29%; 

(5) Chi ngân sách ñịa phương: 30.169,541 tỷ ñồng, trong ñó chi ñầu tư phát 

triển: 10.377,502 tỷ ñồng (chiếm 33,2%); 

(6) Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 7%. 

b) Các chỉ tiêu xã hội (08 chỉ tiêu): 

(7) Số lao ñộng ñược giải quyết việc làm: 270.000 người; 

(8) Số lao ñộng ñược tạo việc làm mới: 120.000 người; 

(9) Tỷ lệ lao ñộng ñã qua ñào tạo nghề 58%; 

(10) Giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 5,1%; 

(11) Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố giảm còn 7,2%; 

(12) Mức giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,1‰; 

(13) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 7,6%; 

(14) Số giường bệnh trên 1 vạn dân trên ñịa bàn: 40 giường. 

c) Các chỉ tiêu môi trường và ñô thị (08 chỉ tiêu): 

(15) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở nông thôn: 85%, ở ñô thị: 96%; 

(16) Sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng: 482 triệu lượt người; 

(17) Tỷ lệ chất thải rắn ñược thu gom, xử lý chất thải rắn nguy hại 100%; 

(18) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế 100%; 

(19) Tỷ lệ xử lý nước thải y tế từ 90% trở lên; 

(20) Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ñạt 100%; 
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(21) Tỷ lệ khu chế xuất, khu công nghiệp ñang hoạt ñộng có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung bảo ñảm tiêu chuẩn môi trường ñạt 100%; 

(22) Tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán quy ñổi ñến cuối năm 2010 ñạt 

39,2%. 

III. Nhiệm vụ và các giải pháp chính: 

1. Triển khai kịp thời các chủ trương, chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ sát hợp 

với tình hình thành phố, thúc ñẩy sản xuất và xuất khẩu. Tập trung phát triển các 

ngành dịch vụ có thế mạnh và lợi thế so sánh, khuyến khích phát triển các dịch vụ 

cao cấp. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ theo hướng ñẩy mạnh xuất 

khẩu, phát triển các thị trường dịch vụ có tiềm năng nhưng chưa ñược khai thác. Hỗ 

trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển mạng lưới bán lẻ, phát ñộng và triển 

khai có hiệu quả cuộc vận ñộng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

2. Thúc ñẩy triển khai kế hoạch kích cầu ñầu tư. Khuyến khích các thành phần 

kinh tế tham gia vào những lĩnh vực về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở; triển khai 

nhanh các dự án ñủ ñiều kiện, ñúng tiến ñộ. Cần nghiên cứu, dự báo và thông tin kịp 

thời tình hình kinh tế - xã hội. 

3. Thúc ñẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực 

có khả năng cạnh tranh. Khuyến khích doanh nghiệp chuyển ñổi công nghệ tiên tiến 

và quan tâm xây dựng nguồn nhân lực có trình ñộ và tay nghề phù hợp.   

4. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh Khu Nông nghiệp công nghệ cao; nhanh 

chóng quy hoạch ñất sản xuất nông nghiệp; tập trung ñầu tư hạ tầng cho nông thôn. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thúc ñẩy phát triển nông nghiệp ñô thị theo 

hướng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển mạnh các loại giống 

cây trồng, vật nuôi và phục vụ xuất khẩu, tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp. Có chính sách khuyến khích dạy nghề, học nghề. 

5. Huy ñộng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ñầu tư cho phát triển bền 

vững. Khắc phục tình trạng ñầu tư kém hiệu quả, thất thoát, lãng phí. Kiểm soát chặt 

chẽ và nâng cao hiệu quả chi tiêu công ngay từ khâu ñánh giá, phê duyệt kế hoạch 

ñầu tư.  

6. Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan 

hành chính, sự nghiệp, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội ñược ngân 

sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng theo ñúng Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước.  
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7. ðẩy nhanh tiến ñộ thẩm ñịnh quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết 

1/2000, ñáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, có lộ trình thực hiện các dự 

án. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc quản lý quy hoạch và sử dụng ñất theo quy 

hoạch.  

8. Chấn chỉnh việc cấp phép ñầu tư, tuân thủ các nguyên tắc bảo ñảm môi 

trường ngay từ khâu xây dựng và phê duyệt quy hoạch dự án ñầu tư ñồng thời tăng 

cường công tác hậu kiểm.  

9. Tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý ñô thị, dự án và xây dựng; ñẩy 

nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án ñầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật góp phần giảm 

ngập, ùn tắc giao thông. 

10. Thúc ñẩy công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; phát triển hệ 

thống an sinh xã hội. Thực hiện ñồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

các dịch bệnh, thiên tai, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

11. Tiếp tục thực hiện chủ ñề của năm: “Năm 2010 - năm thực hiện nếp sống 

văn minh - mỹ quan ñô thị”. Chú trọng các biện pháp tuyên truyền sâu, rộng, huy 

ñộng ñược cộng ñồng xã hội tham gia; tạo ñiều kiện, phương tiện ñảm bảo tính khả 

thi của các nội dung ñề ra; vận ñộng xóa bỏ những thói quen, những hành vi không 

phù hợp với nếp sống văn minh ñô thị; xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh, môi trường 

và an toàn giao thông ñô thị. 

12. Giải quyết có hiệu quả những vấn ñề xã hội bức xúc như giải tỏa, bồi 

thường, tái ñịnh cư, dạy nghề và việc làm cho những người chịu ảnh hưởng bởi các 

dự án; ô nhiễm môi trường; thực hiện việc tiếp công dân và giải quyết ñơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân.  

13. ðẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ñề cao trách nhiệm công vụ, trách 

nhiệm cá nhân, người ñứng ñầu ñơn vị; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch trong ñội ngũ cán bộ, công 

chức. Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình 

quốc gia phòng, chống tội phạm, kiên quyết ñấu tranh và ñẩy lùi tệ nạn xã hội. 

14. Tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân trước khi ban hành chính sách hoặc ñiều 

chỉnh chính sách có ảnh hưởng ñến ñời sống nhân dân thành phố. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức, chỉ ñạo và ñiều hành bảo ñảm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết này. 
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Thường trực, các Ban, các Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố 

giám sát chặt chẽ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành 

viên giám sát, ñộng viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội 

ñồng nhân dân thành phố, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của 

người dân ñến các cấp chính quyền. 

Hội ñồng nhân dân thành phố kêu gọi ñồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố nêu 

cao tinh thần khắc phục khó khăn, ñoàn kết, năng ñộng, sáng tạo và quyết tâm thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 17 

thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009./.  

 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Phương Thảo 


