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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
06-7-2017- Nghị quyêt số 01/2017/NQ-HĐND vê việc bãi bỏ nội dung
thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 1B của
Nghị quyêt Hội đồng nhân dân thành phố vê ban hành các
loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyên của Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh.
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06-7-2017- Nghị quyêt số 02/2017/NQ-HĐND vê ban hành chính sách
hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại
các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn 2017 - 2020.
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06-7-2017- Nghị quyêt số 03/2017/NQ-HĐND vê chê độ hỗ trợ thực
hiện công tác Dân số và Kê hoạch hóa gia đình tại Thành
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
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06-7-2017- Nghị quyêt số 04/2017/NQ-HĐND vê chính sách thu hút
giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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06-7-2017- Nghị quyêt số 05/2017/NQ-HĐND vê việc miễn phí cho
người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên khi tham gia giao thông
công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyên xe buýt
có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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06-7-2017- Nghị quyêt số 06/2017/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của
Quỹ Bảo hiểm y tê trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước thuộc ngành y tê Thành phố Hồ Chí Minh
quản lý.

15
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

06-7-2017- Nghị quyêt số 07/NQ-HĐND vê chương trình hoạt động
giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

18

06-7-2017- Nghị quyêt số 10/NQ-HĐND vê điêu chỉnh và bổ sung danh
mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

21

06-7-2017- Nghị quyêt số 11/NQ-HĐND vê điêu chỉnh quy hoạch sử
dụng đất đên năm 2020 và kê hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai
đoạn 2016-2020, Thành phố Hồ Chí Minh.
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06-7-2017- Nghị quyêt số 14/NQ-HĐND vê nhiệm vụ kinh tê - văn hóa
- xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

52

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
16-8-2017- Chỉ thị số 08/CT-UBND vê thực hiện nhiệm vụ giáo dục và
đào tạo năm học 2017 - 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
Vê việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch"
tại Phụ lục 1B của Nghị quyêt Hội đông nhân dân thành phô vê ban hành các
loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyên của Hội đông nhân dân
Thành phô Hô Chí Minh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đên ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Thông tư sô 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân
dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư sô 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử
dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quôc tịch Việt Nam, phí
xác nhận là người gôc Việt Nam, lệ phí quôc tịch;
Xét Tờ trình sô 3613/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Uy ban nhân
dân thành phô về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch "
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tại Phụ lục 1B của Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành các loại
phí và lệ phí; Báo cáo thẩm tra số 366/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân
dân thành phố.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nay bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại
Khoản 6 Mục A, Khoản 6 Mục B, Khoản 1 Mục C Phụ lục 1B Mức thu lệ phí hộ
tịch đính kèm theo Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm
2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh vì không còn phù hợp quy định pháp luật.
Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành
phố và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa
IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2017/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ
đại học, cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Xét Tờ trình sô 4034/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Uy ban nhân dân
thành phô về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao
đẳng công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh
giai đoạn 2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra sô 375/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm
2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phô; ý kiến của đại biểu
Hội đồng nhân dân thành phô.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng
công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai
đoạn 2017 - 2020 như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
Cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng có chuyên môn về quản lý hoặc kỹ thuật công
tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp có đăng ký ngành nghề nông nghiệp với cơ quan nhà
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nước có thẩm quyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Số lượng và mức hỗ trợ:
a) Số lượng cán bộ được hỗ trợ trên 01 Hợp tác xã: tối đa 02 cán bộ (trong đó có
01 cán bộ chuyên môn về quản lý và 01 cán bộ chuyên môn về kỹ thuật).
b) Mức hỗ trợ:
+ Cán bộ có trình độ đại học: 1.200.000 đồng/người/tháng.
+ Cán bộ có trình độ cao đẳng: 800.000 đồng/người/tháng.
3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm
2020.
4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách thành phố (bố trí trong dự toán của Liên minh
Hợp tác xã thành phố).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ
thể để triển khai và tổ chức thực hiện thống nhất Nghị quyết này trên địa bàn thành
phố.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai
thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX,
kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng
8 năm 2017./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2017/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
về chế độ hỗ trợ thực hiện công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình
tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 07 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 3976/TTr-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Ủy ban nhân
dân thành phố về ban hành Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tại Thành
phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 370/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân
dân thành phố.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chế độ hỗ trợ thực hiện công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tại Thành
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
- Công dân Việt Nam cư trú thực tế trên địa bàn thành phố ổn định từ 06 tháng
trở lên.
- Cơ quan, tổ chức trú đóng trên địa bàn thành phố, ngoại trừ các tổ chức có
chính sách riêng như ngành công an, doanh trại quân đội, trại giam và cơ quan ngoại
giao nước ngoài.
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2. Nội
hóa gia
• dung
o mức chi thực
• hiện
• công
o tác Dân sô và Kê hoạch
•
o đình như
sau:
STT

NỘI DUNG CHI

1

Bồi dưỡng cho người tự nguyện triệt sản.

2

Bồi dưỡng cho người có công vận động
người khác thực hiện biện pháp triệt sản.

3

Khen thưởng cho phường, xã, thị trấn
không có người sinh con thứ 3 trở lên.

4

Khen thưởng cho khu phố, ấp không có
người sinh con thứ 3 trở lên.

5

Khen thưởng cho đơn vị y tế thực hiện tốt
các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

6

Hỗ trợ khám sức khoẻ tiền hôn nhân, khám
sàng lọc trước sinh cho bà mẹ mang thai và
xét nghiệm sàng lọc sơ sinh.

7

Hỗ trợ cho Cộng tác viên Dân số - Kế
hoạch hoá gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ
em.

8

Thù lao hàng tháng cho Cộng tác viên Dân
số - Kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ,
chăm sóc trẻ em.

MỨC CHI
1.000.000 đồng/người
100.000 đồng/người
10.000.000 đồng/năm,
năm thứ nhất
20.000.000 đồng,
2 năm liên tục
1.500.000 đồng/năm,
năm thứ nhất
3.000.000 đồng,
2 năm liên tục
30.000 đồng/1 ca triệt sản
10.000 đồng/1 ca
đặt dụng cụ tử cung
100% chi phí cho thành viên
hộ nghèo nhóm 1 và nhóm 2
50% chi phí cho thành viên
hộ nghèo nhóm 3a và
hộ cận nghèo
220.000 đồng/người/năm
khi tham gia bảo hiểm y tế
tự nguyện
300.000 đồng/người
(đối với 19 quận)
350.000 đồng/người
(đối với 5 huyện)

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Giao Ủy ban nhân dân thành phố cân đối từ nguồn
ngân sách thành phố hàng năm để thực hiện các chế độ hỗ trợ nêu trên và thực hiện
quyết toán theo số lượng chi thực tế.
4. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2017.
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Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu

quả Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai
thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX,
kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm

CÔNG BÁO/Số 90/Ngày 15-9-2017

11

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2017/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
Về chính sách thu hút giáo viên mầm non
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 07 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình sô 4006/TTr-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2017 của Uy ban nhân dân
thành phô về chính sách thu hút giáo viên mầm non; Báo cáo thẩm tra sô 371/BCHĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành
phô; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phô.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Thực hiện các chính sách hỗ trợ và thu hút giáo viên mầm non công lập như
sau:
1. Hợp đồng giáo viên với mức lương 3.750.000 đồng/người/tháng x 9
tháng/năm.
2. Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng với mức hỗ trợ tối thiểu là 2.000.000
đồng/người/tháng

x

9

tháng/năm,

ngân

sách

thành

phố

chi

1.000.000

đồng/người/tháng, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa.
3. Mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non do tính chất công việc (không áp dụng đối
với giáo viên hợp đồng): 650.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm.
4. Mức hỗ trợ khuyến khích đối với giáo viên mầm non theo trình độ chuyên
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môn (không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng):
a) Trình độ thạc sĩ: 1.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.
b) Trình độ đại học: 900.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.
c) Trình độ cao đẳng: 550.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.
5. Cho phép tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Giao Ủy ban nhân dân thành phố cân đối từ dự toán
ngân sách thành phố hàng năm để thực hiện các chế độ hỗ trợ nêu trên và thực hiện
quyết toán theo số lượng chi thực tế.
7. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2017.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai
thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX,
kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2017/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
Về việc miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên khi tham gia giao thông
công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 07 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Xét Tờ trình sô 4007/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Uy ban nhân dân
thành phô về việc miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên tham gia giao thông
công cộng bằng hình thức xe buýt đôi với các tuyến xe buýt có trợ giá; Báo cáo thẩm
tra sô 373/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng
nhân dân thành phô; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phô.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Thực hiện chính sách miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên khi tham
gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn kinh phí trợ giá cho hoạt động xe buýt
được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hàng năm cho Sở Giao thông vận tải.
2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2017.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
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quả Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai
thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ
họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2017/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của
Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định sô 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính
phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đôi với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập
và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức
giá tôi đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và
hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một sô trường hợp;
Xét Tờ trình sô 4013/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Uy ban nhân dân
thành phô về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước
thuộc ngành y tế thành phô Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra sô 379/BC-HĐND ngày
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03 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý
kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh
toán của Quỹ Bảo hiểm y tê trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
thuộc ngành y tê Thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT
ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tê quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tê trong
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán
chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp, cụ thể:
1. Đối tượng áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tê trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà
nước thuộc ngành y tê Thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo Thông tư số
02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tê:
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tê Thành phố
Hồ Chí Minh quản lý thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh, gồm:
+ Tuyên thành phố: 31 bệnh viện, 01 Khu Điều trị, 02 Trung tâm.
+ Tuyên quận, huyện: 23 bệnh viện quận, huyện; 24 Trung tâm Y tê quận,
huyện.
+ Tuyên phường, xã, thị trấn: 322 trạm y tê.
- Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tê, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tê
nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y
tê; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2. Về mức giá thu:
Thực hiện 100% mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tê trong các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh của Nhà nước quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm
2017 của Bộ Y tê.
3. Về thời điểm thực hiện:
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+ Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thực hiện từ ngày 01 tháng
8 năm 2017.
+ Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là đơn vị tự bảo đảm một phần chi
thường xuyên hoặc đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thực
hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết này theo quy định pháp luật. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ
đạo tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế và rà
soát đối tượng chưa mua bảo hiểm y tế để đánh giá khả năng mua bảo hiểm y tế và có
chính sách hỗ trợ cho phù hợp.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai
thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, Kỳ
họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8
năm 2017./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
về chương trình hoạt động giám sát năm 2018
của Hội đồng nhân dân thành phố

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quôc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Xét Tờ trình sô 364 /TTr-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Thường trực
Hội đồng nhân dân thành phô về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội
đồng nhân dân thành phô và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phô.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất tổ chức các hoạt động giám sát
trong năm 2018, gồm các nội dung:
1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 (dự kiến giữa tháng 7)
- Xem xét Báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Thường
trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án
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nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.
- Xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Tình hình kinh tê - văn
hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm
2018; việc giải quyêt khiêu nại, tố cáo và kiên nghị của cử tri; các báo cáo khác của
Ủy ban nhân dân thành phố.
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ
trình của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tiên hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
- Giám sát chuyên đề: Hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên
đất trên địa bàn thành phố, trọng tâm là tài nguyên đất do nhà nước trực tiêp quản lý.
2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 (dự kiến đầu tháng 12)
- Xem xét Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 của Thường trực Hội đồng
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện
Kiểm sát nhân dân thành phố.
- Xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Kêt quả thực hiện nhiệm
vụ kinh tê - văn hóa - xã hội năm 2018; nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tê - văn
hóa - xã hội năm 2019. Thực hiện ngân sách nhà nước, quyêt toán ngân sách nhà
nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí; công
tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ
trình của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tiên hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
- Lấy phiêu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu.
- Giám sát chuyên đề: Việc giải quyêt đơn thư khiêu nại, kiên nghị và phản ảnh
của người dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị
quyêt về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố; trong
đó, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát 01 chuyên đề, các Ban của
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát từ 01 đên 02 chuyên đề; điều hòa, phối hợp
hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu, đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đôn đốc, tổng hợp kêt quả giải quyêt các kiên
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nghị giám sát và báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm. Tăng cường các điều kiện
phục vụ để hoạt động giám sát được tiến hành thuận lợi, đạt kết quả cao.
Điều 3. Căn cứ chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân
dân thành phố, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố lựa chọn nội dung
phối hợp với địa phương nơi ứng cử tổ chức hoạt động giám sát và báo cáo kết quả
theo quy định pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX,
kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
về điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất;
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,
đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Xét các Tờ trình sô 2475/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 và Tờ trình sô
4039/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 (thay thế Tờ trình sô 3929/TTr-UBND
ngày 26 tháng 6 năm 2017) của Ủy ban nhân dân Thành phô về việc xét điều chỉnh và
thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phô;
Báo cáo thâm tra sô 381/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ban Đô thị Hội
đồng nhân dân thành phô và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phô.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng
đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh (danh mục 1,2,3,4 đính kèm), cụ thể:
- 02 dự án bổ sung là dự án thu hồi đất Xây dựng đường vào Đồn Biên phòng
Cần Thạnh (558); dự án chuyển mục đích đất rừng Trạm Kiểm lâm An Thới Đông tại
huyện Cần Giờ (danh mục 1 đính kèm).
- 08 dự án điều chỉnh bổ sung diện tích thực hiện (danh mục 2 đính kèm).
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- 27 dự án thu hồi đất là các dự án hạ tầng đô thị, công trình công cộng, dự án
chỉnh trang đô thị... trong đó có 01 dự án Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Bộ Công an tại
Quận 2 có sử dụng đất lúa trên 10 ha, trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt (danh
mục 3 đính kèm).
- 07 dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa trong năm 2017
(danh mục 4 đính kèm).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực
hiện Nghị quyết này. Trước khi ban hành Quyết định thu hồi đất của từng dự án cụ
thể, Ủy ban nhân dân thành phố cần yêu cầu chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân
sách nhà nước cam kết về thời gian, tiến độ thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định
của Luật Đầu tư công, không để vi phạm Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05
tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố, không làm tăng tổng mức đầu
tư dự án nhằm tránh gây lãng phí; đối với các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước,
chủ đầu tư phải có trách nhiệm cam kết phối hợp thực hiện bồi thường theo đúng tiến
độ. Đảm bảo chặt chẽ thủ tục, pháp lý theo quy định trước khi thực hiện thu hồi đất.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và Hội
đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực
hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ
họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm

DANH MỤC 1
DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT LÚA DƯỚI 10HA
VÀ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG DƯỚI 20HA NĂM 2017
(Đính kèm Nghi quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố)

Diện
tích
Tên công
STT trình,
dự án

Tên
chủ đầu tư
Dự
án

(1)

(2)

Địa điểm khu đất

(ha)

(3)

(4)

Số
thửa
(6)

Số tờ

(7)

Phường,
xã,thị
trấn
(8)

Căn cứ pháp lý
(Quyết định giao
vốn hoăc Văn
bản thuận chủ
trương đầu tư )

Diện tích loại đất
theo hiện trạng
(ha)

Diện
tích

Loại đất

Dự án có
CMĐ sử
dụng đất
lúa, đất
rừng (ha)
Diện
tích

Diện
tích
loại
đất
Ghi
sau
chú
chuyển
mục
Loại
đích
đất
(ha)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Chi cục
kiểm lâm

o

S
õ>>
9
o

y

Dự án đăng kỷ mới năm 2017

1

Q

ƠQ

HUYỆN CẦN GIỜ

Trạm kiểm
lâm An
Thới Đông

(15)

Q
o>

2

0,04

Thửa
18

Tờ
135

An Thới
Đông

- VB số
6419/UBND-CNN
ngày 02/12/2013
của UBND TP về
chấp thuận chủ
trương đầu tư xây
dựng Trạm Kiểm
lâm An Thới
Đông
- VB số
2918/UBND ngày

o

7

0,04

RPH

0,04

RPH

TSC

Lo

23/11/2015 vê
việc chấp thuận
địa điểm đầu tư
xây dựng Trạm
Kiểm lâm An
Thới Đông, huyên
Cần Giờ

DÀNH MỤC CÁC Dự ÁN CẲN THU HỜI ĐẤT NĂM 2017

(Đỉnh kèm Nghị quyết só yỊO /NQ-HĐND ngày 06 thârìg 7 năm 2017)

STT

(V

2

•

Tên công
trình,
dư án

TỀn
cílìl đẩu tư

(2)

(3)

Đường vào
Đồn BiỄn
phòng(558)

DìÊn tích
(hí.)
Dự ấn

Bộ chì huy
Bộ đội
Biên
phòng
TPiICM

(4)

0.46

Thu
hồi
(5)

í)ịa điểm khu đất
Sổ
thửn
(6)

Sâ từ

Phường, xã, thi trấi*

(7)
(8)
HUYỆN CẲNGỈỜ

Thửa A> B, c,
D, 28,30-34, 36
0.05 39, tù bản đả 18,
tìhừa E, tờ bàn
đỏ 19

Căn cứ pháp lý

Thị Erẩn càn Thanh

(9)

- Quyết định số 325/QĐUBND ngày
28/01/2015 về giao kế
hoạch đâu tư xây dựng
năm 2015 (chuần bị đầu
tư 100 triệu dồng).
-Văn bản ỉố
1072/UBND ngày
28/5/2015 củaƯBND
huyện Cân Gĩò về việc
cầẩp thuận chù trương
đầu tư.

Điện
Diện íkh loai
tích
loại
đất theo hiên
đắt san
trạng (ha)
chuyền
Diện Loại
mục
đắt đích (hu)
tích
(ỉ ĩ)
(10)
(12)

0.11 (HNK)
0.03 (SON)
0.03 (DGT)
0.05 (CLN)
0,24 (LMU)

0.46
(DGT)

DANH MỤC 1
Dự ÁN CẰN ĐIẺU CHÍNH DIỆN TÍCH THU HỎI Ỉ)ẢT TRONG NGĩq QUYẾT 122/NQ-HBNU NGÀY 09/12/201 <s

(Đính kètĩíNghị qityểt sỗ <10 /NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 ÍTăm 2017 cửa HĐND íhành phổ)

STT

Tín o5rg irlnlỉ,
dự ín

Tín
chù dả[i lu

Diện tícỉi loại
Dĩộn tích
t>ịa
điỄm
líliu
itầl
dát
then hiệiì Diện tích
(ha)
loại đíìt
trạng (lia)
Dự áii đirơc thâng qu.1 tại Nghị
ỉau
Thu hãi
quvẺt sồ 122/NQ HĐNO ngàv
chuyền
ĐĨỄU
TImd
Ù9/12/Zúlă
Phiĩùng,
ì>u ;itl
chình So Ẻliừa sã tờ xJ,
mụ?, đích
Dicn tích Loạt
rttị
trấu
đất
Cha)
122/NCh Thu hồi
KDNĨI

JỈL

M.

M-

quàn lý đau
Nâng cẩp, mứ rộog íhrímg tưBaiỊ
xây
tỏng
LỀ van Việt (giai doẹn 2) trinhdụng
quận 9

•

ẨẾL

ẨẾL

JỂL

SLL_ M.
OỤÃK_9_

J2L

M-

(ỉí) \ 02}

m

Thw QĐ 325/QĐ-UBMD ngày
13/01/2015 của UBNDTP vỀ giao
vẻn năm 2015 (đợt 1) ĩhi dụ ân
KCMR đlíỉmg LỄ Vằn Việt cỏ
thiết ké lả 1500(11 X 3Qm vứi diện
tỉch shu hồi tạm tỉnh [à ụ64ha.
Theo QĐ só 4S26/Q& ĨJBND
ngày 16/09/2016 cúa UẠNDTP

3.62

1.64

1-73

tở đh số 1,2, 3,
4j 5, 6,7 phưứng
Tang Nhõn Phú
B. tơ 22, 24, 25, Hiệp Phú, và giỉio vồn năm 2016 (đạt 2) thì
27, 29,33,34,
thiết kí dự in có (hay dũi thành
36, 54, 55, 56, Tán£Nhon
pĩiÚB
I5681TL
X 30m vả hướng tụyén dự
í 9 , 6 0 , 61,62,
oỏ
sụ
thay đổi (đoạn Ỉ1|5 rư
63, 64, 65, 66,
Thủ
&ựũ).
Thèo cv sĩ
67, ỂS, 6 9 , 7 0
02E/SGTVT-XD
ngày
phuòllg Hiệp Phú
07/06/2017 của tìữl'VT về ranh
GPMB dỊT án NCMRdudng LÊ
Vẫn Việt có sự (hay đổ: giám
chrỀu dài ẺưyỄrt t5ng diện tích sử
dụng đẩt giãm xuẺng cỏn 3.62ha.

ì.62

ODT a.S2(DGT)
DOT

Theo Quyết định 325/QĐ-UT3MD
ngày 2S/01/2Ữ15 cùa ủy tan

Ban quàn lỷ đầu
Nâng Cấp, mờ rộng đường
tư xây ílựng công
Bung ôrtg Thoủn
trình quận 9

11.44

12.31

8.37

tờ SỐ 49, 50, 55,
57, 58, 59,66, 67
phường Tăng
Tăng >Jhơn
lSihcm Phú B; các PhúB, Phú
tờ số 1,2, 4,6,9,
Hữu
15, 16, 17, 23,25
phưỉmg Phú Hữu

nhãn đân Thành phÉ vS giao KẾ
hoạch vổ» đầu Lir xây dựng răm
2015 [đạt 1) thì dự ảii năng cẮp
mỏ rông đưỉrtig Birrtg ông Thoàn
có rcãng lực thiết kể là S127m X
24m với quy mô dự án là lé,75ha
diện lích thu hồi tà 12,3 lha.

Theo QĐ số 482Ó/QĐ-UBND
ngày 16/09/2016 của UBNDTP

vỀ giao vốn năm 2016 (dợt2) tlni

dự án thiết kế là 51 OOm X 3Qjn và
trung quá tLÌnlì lặp phỄ duyỄl dự
án íliộn tích thực hiện dự án có
thay đối. Do đó, ki Ẻn. nghi điều

chình gĩàm diện tích thực hiện dự
án còn 1 l,44ha và diện tích tbu

hòi ]à 8,37ha (không tính đoạn đi
qua Khu công nghệ cao và vị trí
các cầu hiện hữu trẽn tuyến).

11.44

LUA
CLN
ODT

11.44
(DGT)

Q
3>
z
Q
B
>>

o

S
õ>>
9
o

z

CTQ

>Ò

2

o

3

XSy dựng tầu Long Đạ[

ĩí

4

Nãng cẩp trụ sở Liàrih
J chinh Qụận 9

Bairi quàn ]ý đầu
tu Kầy dụng, câng
trình quận 9

tì an quàtt lý dầu
tư xây dựng cũng
Ưinh quận 9

i
j_

2.34

1.04

0.42

1.0 L

•

1,83

0.37

lử sá IU, 112
pbuímg Long
Bình và tôr 9,10
Long Pbuức

một phần
Lhửa 32 (lờ
115, mội
phần thửa
2. 15,20

tò
115,
116

Theo QuyỂLđịrth 325/QĐ-UBNn
ngày 2&/01/2015 vầ gian véti băm
2015 (đựt 1) chi đu in rtârtg cấp
cầu Long Đạí cá nẫng lực thidt kế
li 350m K i2m vổi diện tích thu
hài \ủ 0.42H&.
ĩbeó quyit dịnh sfi 5023/QĐSGTVT ngảy 20/10/2015 của Sử
Long Sỉnh:
ữìao thững Vân tài VẺ phÊ duyỆt
Lang Phuủc
Dự án ầu tir xây dựjig cũng trình
nâng cấp Cầu Long Đại và Bán đồ
thu hoi dẩt dirực Sớ Tài nguyÊn
và Môi trường phí duyệt ngày
15/02/2017 diện t ích dự Ển là
2.341ia. (bao gồm táng thỄrữ phân
diện tích (tưừng dãn lỄti cầu)

Hiệp Phú

Theo QĐ 30 482Ể/QĐ-UBND
ngày WỌ9ỉ2ữl6 cùiì UBNDTP
VẾ giao vén nSm 2016 (đợt 2) thì
dự án nâng cẩpTrụ 5Ớ hành chinh
•Quận 9 xây dựng VỞL diận tích
thục hiện là 1:01 ha.
Theo bàn đủ hiện (rạng vj trí
được Sử Tủi nguyên và mỏi
trưởng phẽ duyệt ngày
£0/12/2016 tbl úìẻn tích thựchiện dự án là 1.04ha. Do (tú, úy
bán nltâti dân Quận 9 kiến nghị
điều chính diện tích thục íiìện dự
án Là l.ữ4ha.

2.34

CLN
0.73;
ODT
0.83;
2,34 (DGT>
ŨGT
0,1.1;
SON
Ũ.Ể3

1.04

CLN
0.37;
:
TSC
0,67

1.04

Dụ án đuợc- thông qua Danh mục
thu hôi đất tại >ỉghị Quyếl số
122/NQ-HDND ngÃy 09/12/2016

Nảtìg cấp,- mở rộng đường
Bân <]uãn lý đầli
Lã Xuâti Oai (đoạn từ
tư xây dụìig công
đường Lẽ Văn Việt đền
trình quân 9
cầu TătiỆ Long)

«.11

6.30

6.7]

tờ 35, 39,41,42,
TăngNbơn
43,51,52,53,54,
Phú A;
64, 65, 69, 70,
Lừng
71,72 tờ 70,71
Thạnh Mỹ
Loog Tiiạnh Mỹ

với diện tích thu hồi dẩt tạm tính
là lả. 6.30ha- Trong quả trình lập
dự án đầu tir diện tícb thực hĩận
dự án tỏ thay đốĩ đo dó ủy ban
nhârt dãn Quận 9 ki Ẻn nghị dicu
chinh tănỀ dìận lích thục hiện lả

8.11

8.112ha (27()4ih*J0td}, diỄr Uch

CLN
1.31;
SKC
2.30;
8.11 (DGT)
ODT
3.10;
DGT
1.4

thu hồi đất là á.712ba.

Theo QĐ SỖ 4826/QĐ-U1ÍND

Đường Long Phước

Ban quản lý íìầu
tu xầy dựng củng
trình quận í>

7.62

6.78

6.16

z
B
o
S
Q

ngày 16/09/2016 của LỈBNDTP
về giao ván năm 2016 (đợi 2) thì
dự án nâng cảp dưừng Long

tà 9,10, 17,18,
24 ,15, 32, 33,
Phước có thiềt kc là tìKOOm* I9m
34, 35, 45, 46,
với tlĩện lỉch thu hòi đất tạm tính
48, 49 58, 56, 57, Long Phuớc
là là 6.7811a.
63,64,65, tì?,
Theo QĐ sả 58M/QĐ-SGTVT
68, 69, 74,75,
ngày 28/10/2016 của SGTVT về
76, so, 83.
phê duyệt dự án diện t(ch sứ dụng
I dát cùa dụ án khoáng 7.62ha và
diện tích thu tioĩ là É.lẾba.

Q
Q>

7.62

DGT
3.57,
ODT
1.40,
7.62 (DtìT)
CLN
2.05,
LƯA:

0.6

õ»
9
o

z

ƠQ
5»'
Ó

2

o

7

Dịi án duọc thâ-ng. qua Danh, mực
thìi hồi aẩl tạiNgbi Quyết sé
122/NQ-HDMD ngi\y 09/12/2016
vóí diện tí ch thục hí Êri j-j 1,2 lh&.
Hĩín nay diện tích thục hiỆn dụ

ỉ

án (tirợc cặp nhật chính xấc là

7

Truông THCS Hiệp Phú

Ban quản lý dằn
Ui xây dụng cống
trinh quậĩi 9

1.24

1.21

0-07

một phin Ihửa 46
LÒ 13, thửa 1 đến
13 tù 38

Hiệp Phú

] .243ha và xác <ỉịnh tại bàn đè
hiện tpạngvị trí sổ 11/2ŨI6/HĐHL do Cớtlg ty TNHH Tu vắn
Phát IriỂn và Kinh (loanh nhà HL
lập ngày 20/03^2017 dượt
STNMT piiỂ duy^t ngày
l a/04/2017 diện tích {tự ẩti là
1.24 jha vả diỆn tícii Ẻhu hửĩ là
0.07ha.

1,27

SKC
1.20;
1.27 (DGD)
QDT
0.Ữ7

0.02
0.02
Ũ.31
0.27

LUA.
CÍNT
0.62 (PGT)
CLW
DGT

HtJYỆN CỦ CHI

8

Khu QuStt lỷ
Xây dụng cẩu Rạch Kinh Giao thông ĐÔ chị
số 3

Bản đà hiận
trạng vị trí do

0.62

0,22

0.35

công ty Cổ phần
Đo dạd và Xây
dựng Vií-l Quốc
Lập

Dự 4n đipọt ỬÕCIẾ ílua (lĩinh mục
thu hỏi đất với diận tích thực hivn
lá 0:22ha. Trang quá irbih lặp dư
Trung An tin dâu tư đĩỄn tích thực hiện dự
án Cỏ thay dc-i
dẫn itến điều uhìrh đĩ Su tích tliu
hèi là 0.35ha.

iHẤiy.

rĩ

DANI-I MỤC 3
MỤC BỎ SUNG CÁC Dự ÁN CẰN THU HÒI ĐẤT NĂM 2017

: quyết Sũ 'ị0

\

Tên c&ng trình,
STT
tỉự Ún

(2)

0>

7
ỹ

/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 cùa ỈỈĐND thành phổ)

Diện tích
(ha)

Bia iíiềni khu đất

chủ đâu tư

m

Dự án

Thu hồi

SẺ thủa

m

(Sì

m

.

1

SỐ tờ

Phuửtig,
xiì, thị trấu

Ợ)

m

CSll cứ pllìíp Jý
(Quyết định giao vốn hừặc Vân
bản chủ truonig dáti t ư )

m

Diện tích loại
thú tlicũ hiện
trạng (Im)
Diện tícli

Loại
đẩt

(10)

(ỉ ỉ)

QUẬN 1

Công 1y TNHH
Dự án KMch
Một thành viên
sạn Quảng
Dịch vụ cơ quan
TrUtửng Quốc tẫ
nước ngoải
(Foaco)

0.10

0.10

1

10

Bến Nghé

Diện tích,
loại tữti
sau
chuyền
mục đích
ếbả>

(12)
.

VB 3Ô 3408/VPĐT Dgảy
27/5/2011 và 50 2027/VP-ĐT
ngày 19/3/20 lỡ củạ VPUBND
TP vè hợp tác đàu tư thục hiện
dự án tại Khu đắt sị 39 Nguyên
Thi Minh Khai, quận 1 của Công
ty TNÍ-iri MTV Dịch vụ cơ quan
nước ngoải (Fosco).

0-10

TMD 0 . ỉ 0 (TMD)

0,40

LUA

5.90

DGT

QUẬN 2

2

Đường Sông
hành tìr đường
Mai Chí Thọ
qua ttha dân ctr
Nam Rạch
Chiếc dên
điỉừng Vành
Đai 2

Liên danh Còng
ty TNHK Nam
Rạcb Chiếc vả
Công ty cà phần
Bát dộiig sản
Tiểu Phụãc (Liên
đanh NRC-TP)

634

0.44

Tù bàn đằ sổ: 55,
56,57, 59,60,
63,64,65,75

AnPhứ

QĐ 50 G327/QĐ-UBND ngày
05/12/2016 của ủy ban nhân dân
Thảnh phổ vè duyệt kÊt quà lụa
chọn nhà dầu tu thực hiện dự án
Đầu tu xây dụng đường song
hành từ đuởúg Mai Chí Thụ qua
khu dần cư Nom Rạch Chiết: đén
dìTỄmg Vảrih đai 2 (tại Eiứt giao
An Phủ dọc theo tuyển đường
cao tát: Long Thành - Dầu Giây)
theo hình thửc ppp (Hợp đồng
BT).

6.34ÍĐGT)
0.04

ODT

Một phàn thứa số
33,46 47, 48, 49,
55,56,57
Tir 31

Một phản thừa
28, 29, 30,3 r
,32, 20, 33* 44,

Bìrvh Trung
Đâng

431 34,35,36,
41, 802 Tờ 38

Một phần thửa số
76, 77,7Sf 79,

Một phàn thừa
số 1, 2, 3, 4,1, 8,
11, 15, 17,51,
51, 52, 53, ÃS,
89; trọti thửa sổ

12, 13,14 Tờ 32

3.48

HNK

TFS SỐ 684/TB-VP ngáy

1 8/] 0/2016 cùa ủy ban nhân dân
Thành phẾ vè nội dung kết luận

QĐ sổ 7QQ6/QB-U8ND ngày

80,87,88,89 Tử
24
Một phần thừa sổ
64 65, 69, 85,
87 TÒ 31

LUA

cùa Phú Chủ tịch UBND thành
pho Lề Văn Khoa vè chù trương
Xây dựng tuyển đường két nải từ
càng Cát Lái đển Vành đai 2;

38, 42,39, 40,
Xây đựng tuyến
đường kểt nái
Khu Quản lý giao
tù càng Cát Lải
Ihòng đô thị số 2
đến đưừng
Vành dai 2

2.28

Cất Lái

30/12/2016 cùa ủy ban nhân dân
Thành phữ về giao kể hoạch đầu
tư công năm 2017 (đạt 1) nguồn
vốn ngân sách thành phố, nguồn

ván xồ sé kìẾn thiết vi nguồĩl vốn
hỗ trợ phát.triển thítiK thức
(ODA).

Ị

0,07

CLN

0.17

NTS

0.02

ODT

0.90

SON

Ó.Í>2(DGT)

4

Khu nhá ử cấn
bộ, chiểu syBỘ
Câng an (nhả ó
3ỉS hội)

Cồng ty CỔ phần
Kình doanh đja
ổc Him Lam

26-44

25.44

Bân đè hiện
QĐSỔ 1774/QĐ - BCA- VI1
trạng vi trí số
ngày 20/5/2016 cùa Bộ Củtlg an
Rình Trưng
121 m/ĐĐB£)
VẺ việc chi đíĩứi chù dầu tư thực
Đông, Cảt
do Trung tâữi Bo
hiện Dự án Khu nM ử cho cán
Lái
Đạc bản đổ lập
bợ, íihĩén sỹ thuộc Bộ Công 311 tại
ngày 11/01/2016
quận 2.

20.58

LƯA

LS2
1.41

CLN
ODT

2.63

SON

5.61
0.02
0.01
0.01
0-04
0:03
0-07
019

ODT
TMD
DKV
TON
DVH
TSC S.24 ODT,
DGD
DHT

ù.ừl

DYT

2.25

DGT

••

'

..

26,44
(ODT)

QUẬN 3

5

6

Xây mửí chung
cư Nguyễn
Lựa chọn chù dầu
Thiện Thuật và
LU
cu' xá đường
sẳt, phưỄrtig 1

Cao ốc két hợp
Thương mại
địch vụ (tống
trình hoản đổi
theo hợp đồng
ppp để thực
hiện hiện xây
dựng trường
THCS Lẻ Van
Nghè)

8.24

8.24

I,6, 7, S.M0,
II, 12, 13, 14,

15, 16,18,20

9.-17,
32.. 38,

P1

6

50, 51, 88
Lựa chọn thủ dầu
tư

0.8]

0.37

Dự án 'thục hiện chương trinh
hành dộng CTĐT cùa thành phổ
về cãi tạo chung cu cũ xuống cấp
xây dựng truúc nătiì 1975
Vân bản sổ 4115/UBND-ĐTMT
íigảy 20/7/20 ỉ 5 cùa UBNDTP và
cháp thuârt chủ trương cho phép
câng ty CP NoVa nghiân cửu,
kháo sát, lập phirơng án đầu tu
dự án
Khu chung cu Itây đâ đuục ữy
ban nhâu dảti. Quận 3 tả chửc
kiein địnli mức độ hư hỏng) kểt
qui dạt cắp dộ c

29,56,
u, 85,
94, 95,
99. 1,10

12

một phẩn
thừa n

19

P14

Quyết đỉnh sỂ ItìSO/QĐ-UBND
ngày 12 thấng4 riâiYi 2017 của
Uy ban nhân dârt thảíìb phá về
phễ duyệt đề xuát xây dựng
tníờng THCS LÊ Vàn Nghề theo
hình thúc dối tác Câng tu - PPF
(Hợp đồng BT)

Q

o>

DNL

Q
B

o

S
õ»
9

o

ƠQ
y

2

o

7
Ũ.44

TMD

0.37

ODT

0M
(TMD,
DGT)

LO
LO

LO

-P^

QUẬN 4

Khu phúc hợp
Công ty CÔ phẩn
504 Nguyễn Tất
Thương mại địa
Thành, phưởiig
éc Việt
18, quặn 4 (Giai
đoạn 2)

Quyết địnb 523 ƯỘĐ-UĨ$HJJ> ngiy
06/10/2016 cùa ủy ban nhân dãn
Thành ]>h& về tho phép CỄLíg Ly
CPCN Cao su mièn Nam chuyển
mục đìíth sử đụng dấF tại 5Ũ4 đưóng
Nguyễn Tất Thành, phường 18. quận

0.23

0.2K

Một pllẩn tà bản
đồ

Sổ

16

18

0.2

ODT

o.os

SKC

G.0033

DCK
0.28

.4.

Quyết định ĩẮ 6í^tì/QĐ-UBND ngáy
14/12/2!) 1Ể của ủy ban nh^n dâti
Thảnh pho vẽ chấp Ihuận cho
chuyỄn [ihuợng loàn bộ dựỂD Cao
•ét thutìng mại, dịch vụ vả cân hộ tại
aả 504 dirÒTìg Mguyặn Tăt Thành,
phirừtig lí;.qiiệũ 4

CDVII}

0.0016

TSC

0.13

ODT

0.06

OQP

0.05
0.02
1-25

DCH

0.02

ODT

1.24

SON 1.29 (DTL)
DGT

QUẶM 7

Cống kiềm soát
trỉèu Tốn Thuận

CÔngtyTNHH
Trung Nam ET
1547

2.so

0:73

thửa
11,12.
QĐ số 59Ó7/QĐ-UBND Dgày 12
18,19,
25*30,31,3 01,16, Tân Thuậũ
tháng 11 nam 2015 cùa UBND •
17
TP vè phê duyệt báo cáo ngbiỄn
6,37,5.0,51
Đtìng
cửu tíhà thì dự án Giài quyết ngập
,52,74,
do triỀu khu vực Ihảnb phố Hồ
75, 76,77,
Chí Minh củ xẻt đen, yỂư tó biển
78
thùa 40,
41,42

01,

Tân Thuận
02, 18
Tây

đồi khí hậu (giai đoạn 1)

0.03

DGT

1.5 ] (DTL)

SON

Một phân
thửa 1,3,
7,8
Tuyển đê bao 4

9

Cổng kiểm soát
triều Phú Xuân

10

Cống Bà Bướm

11

Cống Cầu Kinh

12

.

Công ty TNHH
Trung Nam BT
1547

Công ty TNHH
Trung Nam BT
1547

Cõng ty TNHH
Trung Nam QT
ỉ 547

CỡngtyTNHH
Tnuig Nam BT
1547

6.84

3.03

1.49

1.25

1.85

0.29

1.49

1.25

Tở
114

Một phần
thửa ụ
12, 14, Tờ 36
24, 27,
28,29

Thừa 31,
91, 9 6 ,
Tờ
97, 98 35, 36
Thùa 30

Một phần Tử
thừa 1, 3, 04,
31,83
10, 11

Thửa 89,
sông

Phú Thuận

Phủ Mỹ

Phủ Mỹ

QĐ số 5967/QĐ-UBND ngày 12
tháng 11 năm 2015 cùa UBND
TP về phê duyệt báo cáo nghiên
cửu khả thi dự án Giải quyết ngập
do triều khu vục thành phá IIỒ
Chí Minh có xẻt đến yểu tổ biến
đôi khí hậu (giai đoạn 1)

QĐ so 5967/QĐ-UBND ngày 1 2
tháng 1L uãiEL 2015 của ƯBND
TJP về phê duyệt báo cáo nghiên
cứa khà thi đự ấn Giải quyểt ngập
do triều khu vực thảnh phó Hử
Chí Minh có xét đến yếu tố bién
đối khí hậu (giai đoạn Ị)
QĐ SÁ 5967/QĐ-UBND ngày 12
tháng 11 nãm 2015 cùa ƯBND
TP về phê duyệt báo cáo nghiên
cứu khả thi dự án Giải quyết ngập
do triều khu vục thành pho Hồ
Chí Minh có xét đển yếu tá biển
đồi khí hậu (giai đoạn 1)

QĐ số 59Ó7/QĐ-UBND ngày 12
thảng 11 nãm 2015 của UBND
TP về phê duyệt báo cáo nghiên
Tân Thuận
Tò 68
cứu khà thi dự án Giải quyết ngập
Đông
do triều khu vực thánh phố Hà
Chí Minh có xét đến yếu tố biến
đổi khí hậu (giai đoạn l)

0,12
0.13
0.01

CLN
SKC 2.24 (DTL)
DGT

0-19
0-07
0,20
1.52
0.01
0.12
2.49

BHK
CLN
TSC
DGT
DGD
SON

0.10
0.04
0.12
2-76
0-01

SKC
TMD
ODT 3.03 (DTL)
SON
DGT

cqp

4.6 (DTL)

Q

o>

o
B

o

S
õ»
9
o

z

ƠQ
0.16
0.01
0.06
1.11

ODT
1.49 (DTL)
DGT
TMD
DKV
SON

0.29
0.10
0.86

SKC
SKT 1.25 (DTL)
SON

0.16

ó

2

o

7

LO

thửa 1, 2,
13

14

Tuyến đuừng số
1

Cty CP ĐT Địa
Ốt Phủ Cin An

Chung cư Tân
Quy

Liên dũanh Cõrig
ly Đâu tư Tài
chỉnh Nhà riLíớc
Thành phó vủ
Cồng ty CỂ pliần
Đầu UI XÊy đụng
An Gia Hung

0.40

0.52

0.07

Ũ.52

Công vãTi sá 5295/UBND-PAJ
ngay 211912016 của UliKD

1,23,4

Tờ
Tp.HCM V7v thuận chủ trưiơĩig
Bình Thuận
1,4
48, 49
đầu tu1 xây dựng dường số 1 (tiếp
42,43,44,4'
giảp với dự áiì của câng ty CP
7
ĐT Địa Ôc Phú Gia An).

tbừa 1 (í

Quyết định số 6825/QĐ-UBWD
ngày 29/ì 2/2016 tủa ủy ban
nhẫn dân thảnh plié vi đẽ xuất dự
Từ 38 Tâa Kiềng
án dầu tư xây dụng mới Trung
tâm y tố dự phòng quận 7 theo
hình thức đôi tác công tư - ppp
•
(Hợp đàng BT)

0.0]
0.15
0-04
o.ũl
0.10
0.10

BHK
CLN
ODT
0.4 (DGT)
DGT
DGD
SON

Ũ.52

ODT 0 52(QDT>

15

lộ

Gâu ỉạc bộ Ống
Ban Quàn lý Đầu
bà cháu khu
tư xây dựng Công
phố 1, phưòtig '
trinh quận 9
Hiẽpphu

í).10

0.0+

0.10

0.01

một phần
thửa J s,
19, rạch

thửa 1

tở 40

tò 105

Phủ Hữu

Hiệp PHÚ

Đirìmg Sũng
hárth từ đưừng
• 17

Mai Chí Thọ
đéù đường
Vành đai 2 (tại CủnglyCPBĐS
oủt giao An Phíi •
Tỉển Phưủc
dọc theo tuyến
đường Cao tảo

Long Thảnh Dầu Giây)

1.66

1.19

tử 13,31

Phú Hữu

o>
B

o

Quyểt định 5ổ 269/QĐ-U0ND
ngày 14/09/2016 cìia UBHDQỘ
về -51511 cbinb kế hoạch vốn đầit
tư xây dựng năm 2016

0.10

Quyết đjnh 50 48/QĐ-UBND
ngày 23/02/2017 của ƯBND
Quận ộ vỀ đíầu chinh bồ sung kế
hoạtìh vản đầu tỉT dạt 2 nam 2017

0.04

Cống vfin số 1371/UBND-DA
ngày 17/03/2017 của UBNDTP
về dự án Đầu tư xây dựng đuờng
song hành từ đuỦDg Mai Chí Thọ
đén đuủng Vành đai 2 (tai nút
giao An Phú dọc theo tuyén
đường Cao tõc Long Thành - Dầu
Giây)

J

Q
Q

QUẶM 9
Xây đựng ưụ sỏ
Ban điều hảnli Ban Quân lý Đầu
khu phũ 3,
tự xây dựng C6ng
phuòng Phú
trinh quận 9
Hữu

LO
ƠN

CLN,
SƠN

S
õ»
9
0.10CTSC)

o

ƠQ
y

TSC

0.04(TSQ

2

o

7

1.66

ODT,
DGT

CLK,
LUA

LỂỂQŨGT)

1S

Nâng cáp, mủ
rộng đuũng
Nguyễn Duy
Trinh (đoạn từ
đuừng sá 990
đến DÚt giao
vành đai 2

Lựa chọn chù đầu
tư

5.26

3.1 ì

Bỉnh đồ tuyến
ptiẽ duyệt thctỉ
QĐ 4082/QĐƯBND ngày
11/08/2016

Quyết đinh SỔ 4ŨB2/QĐ-UBND
dgảỵ 11/08/20 LỄ cúaUBNDTP
vè duyệt đỀ xuất đảu tư dự án
Nâng cáp, mỏ rộng đtrợng
Nguyễn Duy Trinh (đoạn tíí
đuùtig số 990 liến nút giao vàỉứi
đai 2.

5.26

ODT,
5-26(DGT)
DGT

Phirỉmg 3

Quyét định 5ố 5928/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 11 năm 2016 cùa
UBNDTP về ban hành Ke hoạch
thực hiện Chutơng Hỉnh bành
động số 15-CTrHĐ/TU ugảy 21
tháng 10 năm 2016 của Thành ủy
vè Chỉnh trang vá phát triển đõ
thị Irêti địa bâtì thảnh phá Hà Chí
Mình, giai đoạn 2016 - 2020,

0.32

ODT 0.32 (ODT)

Phườtìg 3

Quyết định số 5928/QĐ-UBND
ngày 11 thảĩì£ 11 năm 20itì của
ùy ban nhân dân ttìảnh phố Hồ
ctií Mình vẽ ban hảoh KÌ hoạch
thực hiện Chưcmg trinh hành
động sá 15-CTrHEVTU ngày 27
tháng 10 năm 2016 cúa Thành ủy
về Chinh trang và phát triền đử
thị tr€n địa bàn thành phó Hồ Chí
Mình, gỉaì doậrt 2016- 2020,

0.Ũ9

ODT Ứ.09 (ODT)

Phú Hũru

QƯẬJN 10

15

20

Chung cư tái
đĩnh cu Lỗ G
Ní;6 Gia Tự

Chung cư tái
định cu Lổ A
Ngổ Gia Tự

Lựa chọn chủ đầu
tư

Lựa chọn chủ dàu
tư

0.32

0.09

Ù32

0,09

thửa 9

thửa 57

tử 1

tờ 4

LO

21

Chung cư tái
định cư Lõ F
Kgô Gia Tự

Lựa chon chú đầu
tư

ÍUH

tì.is

thửíi 1 •

tờ 3

Phuừóg 3

Quyết đỉnh số 5928/QĐ-UBND
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất
kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố Hồ Chí Minh.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị quyêt sô 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ vê
quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kê hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011
2015) của Thành phô Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyêt sô 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Quôc
hội vê điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kê hoạch sử dụng đất kỳ
cuôi (2016-2020) cấp quôc gia;
Căn cứ Công văn sô 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ vê phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quôc gia;
Căn cứ Kêt luận sô 172-KL/TU ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy vê
thông nhất điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kê hoạch sử dụng
đất kỳ cuôi (2016-2020) của Thành phô Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo sô 27/TB-BTNMT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường vê kêt quả thẩm định điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đên
năm 2020 và kê hoạch sử dụng đất kỳ cuôi (2016-2020) của Thành phô Hồ Chí
Minh.

CÔNG BÁO/Số 90/Ngày 15-9-2017

45

Xét Tờ trình số 1844/TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017, Tờ trình số 3484/TTrUBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 và Tờ trình số 4036/TTr-UBND ngày 30 tháng 6
năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020,
Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 380/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm
2017 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng
nhân dân thành phố.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kê hoạch
sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố Hồ Chí Minh (danh mục 1, 2,
3, 4 đính kèm).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kê hoạch triển khai và tổ chức
thực hiện Nghị quyêt này. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần lưu ý các nội
dung sau:
Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng
đất đai theo quy định, kê hoạch sử dụng đất được duyệt. Tăng cường việc kiểm tra,
xử lý vi phạm nhằm tăng tính nghiêm minh việc chấp hành pháp luật trong thực hiện
quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân.
Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch khác như quy hoạch xây dựng, quy
hoạch nông thôn mới, quy hoạch ngành... đảm bảo đồng bộ với quy hoạch sử
dụng đất.
Đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyêt các vấn đề phát sinh trong quá trình
chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và sự không đồng bộ giữa chức năng sử dụng đất thực
tê với quy hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và Hội
đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực
hiện Nghị quyêt.
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DANH MỤC 1: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:
(Đính kèm Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Đơn vị ha.
Hiện trạng năm 2015
Số
TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

(1)

(2)

Tổng diện tích tự nhiên
1

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

Diện
tích
(ha)

Cơ
cấu
(%)

Quốc gia
phân bổ
(ha)

(3)

(4)

(5)

209.539

100

115.498

55,1

88.005

Đất trồng lúa

18.675

8,9

3.000

Đất nông nghiệp

Cấp tỉnh
xác định,
xác định
bổ sung
(ha)

Diện
tích
(ha)

Cơ
cấu
(%)

(6)

(7)= (5)+ (6)

(8)

Tổng số

212.409

212.409

100

1.864

89.869

42,3

3.000

1,4

Trong đó:
1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

10.765

5,1

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác (1)

16.775

8,0

1.3

Đất trồng cây lâu năm

31.371

15,0

1.4

Đất rừng phòng hộ

34.015

16,2

1.5

Đất rừng đặc dụng

1.6

Đất rừng sản xuất (1)

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

1.8

Đất làm muối

2

(1)

Đất phi nông nghiệp

3000
x
x
33.292

2.473

3.000

1,4

12.604

5,9

24.935

11,7

35.765

16,8

30

0,0

30

30

0,0

840

0,4

2.149

-591

1.558

0,7

11.348

5,4

10702

0

10.702

5,0

2.069

1,0

1.000

1.000

0,5

93.107

44,4

117.810

2.631

120.441

56,7

2.152

1,0

3.181

0

3.181

1,5

Trong đó:
2.1

Đất quốc phòng

2.2

Đất an ninh

2.3

Đất khu công nghiệp

2.4

Đất khu chế xuất

2.5

Đất cụm công nghiệp

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,
cấp thành phố

336

0,2

454

0

454

0,2

3.494

1,7

5.921

-7

5.914

2,8

421

0,2

x

233

0,1

x

331

0,2

1.161

0,6

x

3.443

1,6

3.944

1,9

x

4.833

2,3

19.598

9,4

31.677

3.244

34.921

16,4

870

0,4

2.748

0

2.748

1,3

Trong đó:
-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

-

Đất xây dựng cơ sở y tê

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

-

288

0,1

665

0

665

0,3

2.016

1,0

4.801

73

4.874

2,3

Đất xây dựng cơ sở thê dục thê thao

782

0,4

2.770

-110

2.660

1,3

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

154

0,1

201

4

205

0,1

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

1116

134

2.13

Đất ở tại nông thôn (1)

2.14

Đất ở tại đô thị

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự
nghiệp

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà
tang lễ, nhà hỏa táng (1)

Đất chưa sử dụng

3

x
616

0,3

7.732

3,7

1.250

0,6

10.615

5,0

19.631

9,4

348

0,2

x

24.060

11,3

422

0,2

55

0,0

x

60

0,0

9

0,0

426

0,2

x

9

0,0

x

435

0,2

913

0,4

x

1.079

0,5

934

0,4

309

0,1

x
24.060

309

0

0
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Hiện trạng năm 2015

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

Số
TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện
tích
(ha)

Cơ
cấu
(%)

Quốc gia
phân bổ
(ha)

Cấp tỉnh
xác định,
xác định
bổ sung
(ha)

Diện
tích
(ha)

Cơ
cấu
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)= (5)+ (6)

(8)

4

Đất khu công nghệ cao*

5

Đất khu kinh tế*

6

Đất đô thị*

913

0,4

913

55.933

26,7

59.834

2.870

Tổng số

913

0,4

62.704

29,5

Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên; (x) Không thuộc chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ;
: Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia tại công văn 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng
11 năm 2016.
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DANH MỤC
2: Phân bô các loại
giai
đoạn
2016-2020:
•
• đất trong
o kỳ
«/ kê hoạch
•
o
•

(Đính kèm Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Đơn vị ha.
Các năm kế hoạch

Năm

Số
TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

(1)

(2)

2015

Năm
2016 (*)

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

NNP

115.498

115.000

106.058

94.429

91.790

89.869

Đất trồng lúa

LUA

18.675

18.300

12.705

6.927

4.418

3.000

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

10.765

10.896

7.773

5.316

3.608

3.000

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác (1)

HNK

16.775

16.397

15.346

13.498

13.089

12.604

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

31.371

31.926

29.412

25.880

25.767

24.935

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

34.015

34.015

34.629

35.203

35.423

35.765

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

30

30

30

30

30

30

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

840

840

857

896

1.288

1.558

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

11.348

11.036

10.908

10.788

10.735

10.702

500

500

2.477

1

Đất nông nghiệp
Trong đó:

1.1

(1)

(1)

.

Đất bãi bồi

.

Trong địa giới hành chính

1.8

2

11.348

11.036

10.908

10.288

10.235

8.225

Đất làm muối

LMU

2.069

2.069

1.801

1.334

1.167

1.000

Đất phi nông nghiệp

PNN

93.107

93.612

102.770

114.514

117.286

120.441

CQP

2.152

2.145

2.444

2.701

2.924

3.181

223

447

670

893

Trong đó:
2.1

Đất quốc phòng

-

Không gian quy hoạch đất quốc phòng

-

Đất xây dựng công trình quốc phòng

2.152

2.145

2.220

2.255

2.255

2.288

2.2

Đất an ninh

CAN

336

337

356

454

454

454

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

3.494

3.587

4.187

5.914

5.914

5.914

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

421

421

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

233

233

331

331

331

331

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1.161

1.171

1.259

2.044

2.044

3.443

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

3.944

3.971

4.030

4.779

4.815

4.833

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,
cấp tỉnh

DHT

19.598

19.671

25.825

32.925

34.609

34.921

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

154

154

154

205

205

205

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

616

621

852

1.250

1.250

1.250

2.13

Đất ở tại nông thôn (1)

ONT

7.732

7.825

8.224

8.523

9.035

10.615

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

19.631

19.815

21.765

22.776

23.316

24.060

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

348

344

365

420

420

422
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Các năm kế hoạch

Năm
Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

(2)

(3)

(1)

2015

Năm
2016 r)

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự
nghiệp

DTS

55

55

57

60

60

60

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

9

9

9

9

9

9

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

426

423

426

435

435

435

2.19

Đất làm NTNĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa
táng (1)

NTD

913

910

920

1.068

1.079

1.079

3

Đất chưa sử dụng

CSD

934

928

711

596

464

309

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

913

913

913

913

913

913

5

Đất khu kinh tế*

KKT

6

Đất đô thị*

KDT

55.933

56.221

56.508

57.084

58.459

62.704

(*): Kế hoạch năm 2016 đã thực hiện
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DANH MỤC 3: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
(Đính kèm Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017)

Đơn vị ha.
Số
TT

Các năm kế hoạch

(3)

.+

1

Năm
2016 (*)

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

9.157

11.743

2.771

2.076

13.261

5.095

5.593

1.708

865

3.123

2.457

1.708

608

+

(2)

(1)

Tổng diện tích
)
4(
(
=)
)
(5

Mã
(

Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất nông nghiệp chuyển sang phi
nông nghiêp

498

26.246

Trong đó:
Đất trồng lúa (1)

LUA/PNN

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (1)

LUC/PNN

7.896

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác (1)

HNK/PNN

4.472

186

1.051

1.848

860

527

1.3

Đất trồng cây lâu năm (1)

CLN/PNN

7.497

243

2.853

3.678

71

652

1.6

Đất rừng sản xuất (1)

RSX/PNN

22

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản (1)

NTS/PNN

403

69

128

120

53

33

5.760

810

1.152

797

1.413

1.588

1.500

375

500

185

350

90

1.1

2

Chuyển đôi cơ cấu sử dụng đất trong
nôi bô đất nông nghiêp

22

Trong đó:
-

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây
lâu năm (1)

LUA/CLN

(*): Kế hoạch năm 2016 đã thực hiện.

DANH MỤC 4: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
(Đính kèm Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Đơn vị ha
Số
TT

(1)

Các năm kế hoạch
Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Năm
2016 (*)

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

(2)

(3)

(4)= (5)+...+(9)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp (1)

NNP

617

2

Đất phi nông nghiệp (1)

PNN

8

6

215

115

1

1

132

155

(*): Kế hoạch năm 2016 đã thực hiện.
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/NQ - HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết sô 01/2017/CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết sô 130/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội
đồng nhân dân thành phô về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017;
Xét tờ trình sô 4004/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Uy ban nhân
dân thành phô; Báo cáo thẩm tra sô 374/BC-HĐND ngày 03 tháng 07 năm 2017 của
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phô và ý kiến của đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phô.
QUYÉT NGHỊ:
Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố
về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng
đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố
năm 2017; trong đó nhấn mạnh một số nội dung như sau:
I. KÉT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TÉ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6
THÁNG ĐẦU NĂM 2017:
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã
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đoàn kết, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc
phòng - an ninh. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so cùng kỳ; tổng sản
phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76% (cùng kỳ tăng 7,47%); chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khu vực dịch vụ tăng 7,4%
(chiếm 58,2%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,2% (chiếm 23,3%), khu vực
nông lâm thủy sản tăng 5,9% (chiếm 0,7%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng
9,8% (chiếm 17,8%); xuất khẩu tăng 20,3% (không tính giá trị dầu thô). Thu ngân
sách nhà nước đạt 49,78% dự toán, tăng 17,53% so cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp
thành lập mới đạt 20.479 doanh nghiệp, tăng 12% so cùng kỳ; tổng vốn đăng ký và
bổ sung của các doanh nghiệp đạt 572.184 tỷ đồng, tăng gấp 2,15 lần so cùng kỳ.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,24 tỷ USD, tăng gấp 2 lần so cùng kỳ.
Nhiều giải pháp được triển khai tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ,
tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh; triển khai các hoạt
động hỗ trợ khởi nghiệp; thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam", góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường. Công tác
quản lý đô thị, quy hoạch ngành và lĩnh vực được tiếp tục triển khai, khu vực đô thị
phủ kín quy hoạch phân khu 1/2000; công tác quản lý, lập lại trật tự đô thị, lòng
đường, vỉa hè trên địa bàn đạt được kết quả bước đầu. Nhiều công trình hạ tầng được
khởi công hoặc hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm
ngập nước. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng và có tiến bộ. Số lượt người
sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng tăng 2,6% so cùng kỳ. Chất lượng
cung cấp nước sạch cho nhân dân tiếp tục nâng cao. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo,
khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hoá, thể dục thể thao... có
tiến bộ và đạt kết quả tích cực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các cuộc
vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với
phong trào "Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn", vận động quỹ "Vì biển đảo
quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc",...đặc biệt là huy động nguồn lực của nhân dân
thành phố chăm lo cho đồng bào nghèo, thực hiện đợt cao điểm chăm lo các Bà mẹ
Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách có công. Nhiều hoạt động đối ngoại được
triển khai có hiệu quả, toàn diện, gắn kết đầu tư và mở rộng hội nhập với khu vực và
thế giới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhìn
chung, nhân dân thành phố đồng thuận đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của
thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.
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Tuy nhiên, tình hình kinh tê - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm vẫn

còn tồn tại nhiều hạn chê và thách thức, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tê năm 2017
là thách thức rất lớn. Hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai phục vụ phát triển thương
mại - dịch vụ, công nghiệp chưa tương xứng với khả năng đóng góp của hai khu vực
này trong phát triển kinh tê. Công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm. Tiềm năng du lịch
chưa được phát huy đầy đủ. Môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của kinh tê thành
phố tuy có cải thiện nhưng chưa đánh giá được định lượng và chưa đạt yêu cầu; trong
5 tháng đầu năm có 996 doanh nghiệp giải thể và 8.992 doanh nghiệp, chi nhánh tạm
ngưng hoạt động, khóa mã số thuê. Ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ trong sản
xuất chưa có chuyển biên mạnh mẽ. Cải cách thủ tục hành chính có chuyển biên
nhưng chưa đồng bộ, kêt quả còn hạn chê. Việc giải quyêt những vấn đề bức xúc của
nhân dân về ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, vệ
sinh an toàn thực phẩm, quá tải bệnh viện, xây dựng thay thê các chung cư đã xuống
cấp chưa đạt yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biên
phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017:
Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp chủ
yêu đã được Ủy ban nhân dân thành phố trình và bổ sung tại kỳ họp. Trong quá trình
điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đề nghị Ủy ban nhân dân thành
phố tập trung chỉ đạo điều hành các nội dung trọng tâm sau:
1. Tiêp tục triển khai thực hiện quyêt liệt các giải pháp ổn định, phát triển kinh
tê - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, bảo đảm tốc độ tăng trưởng năm
2017; quyêt tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tê - văn hóa - xã hội
năm 2017 đã được thông qua tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX
như: tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,4% - 8,7%, tỷ trọng đóng góp của các yêu
tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 36% trở lên, tổng vốn đầu tư phát triển
toàn xã hội đạt 35% GRDP, thu ngân sách đạt 100% dự toán.
Tiêp tục nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng
trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tê. Xây dựng và triển khai
thực hiện các chương trình hành động, kê hoạch về phát triển kinh tê tư nhân tạo
động lực quan trọng của nền kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu
lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động của kinh tê nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả tiên trình hội
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nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham
gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
2. Triển khai quyết liệt thực hiện 7 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; cuối năm 2017 đánh giá kết quả và tiến độ thực
hiện mỗi chương trình, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các đơn vị, người đứng đầu
trong thực hiện từng chương trình. Khẩn trương hoàn thành Đề án sơ kết 5 năm thực
hiện Nghị quyết số 16/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát
triển thành phố đến năm 2020 gắn với hoàn thành Đề án "Cơ chế, chính sách đột phá
để thành phố phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm
đối với vùng, cả nước theo Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị".
Triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường bán lẻ, gắn sản xuất với lưu
thông và tiêu thụ, phát triển nhanh thương mại điện tử, tiếp tục thực hiện các hoạt
động xúc tiến thương mại và đầu tư. Hoàn thành Chiến lược phát triển du lịch đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng sản phẩm du lịch chủ lực của thành
phố, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện hiệu quả Đề án phát
triển công nghiệp hỗ trợ và Đề án khởi nghiệp của thành phố. Tiến hành đánh giá quy
mô, vai trò và hiệu quả các mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp thành phố
hiện nay (hộ nông dân sản xuất và kinh doanh độc lập, hợp tác xã, doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh nông nghiệp), xác định các mô hình sản xuất cơ bản cần hỗ trợ phù
hợp để nông nghiệp thành phố hướng tới nông nghiệp công nghệ cao và thành phố trở
thành trung tâm giống cây, giống con cho Vùng phía Nam và có sản phẩm chủ lực có
tính cạnh tranh cao.
3. Tập trung chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí
Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chú ý cốt cao độ xây dựng phù hợp với
các lưu vực thoát nước và quy hoạch sử dụng đất của thành phố. Dành tỷ lệ đất hợp
lý cho phát triển dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp thành phố phù hợp với cơ cấu
các ngành kinh tế của thành phố và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Rà soát, tiếp
tục hoàn thiện quy hoạch và các giải pháp chống ngập nước của thành phố qua thực
tế chống ngập 15 năm qua, tác động của điều kiện địa hình thành phố, sự thay đổi về
lượng mưa và tần suất mưa lớn, sự thay đổi về đỉnh thủy triều, tần suất thủy triều cao,
nước biển dâng do biến đổi khí hậu và thực tế nền đất của thành phố đang trong quá
trình lún dần liên tục.
4. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất
- kinh doanh, hỗ trợ thiết thực các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi
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mới công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu, mở rộng
thị trường, liên kêt hợp tác đầu tư.
Thực hiện quyêt liệt cải cách thủ tục hành chính và thể chê hành chính

(phân

cấp, ủy quyền), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp tại
mỗi sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải
cách hành chính (PAR-index). Triển khai từ quý III năm 2017 cơ chê một cửa cấp
giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tổ chức đánh giá sự
hài lòng của doanh nghiệp và người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành
chính công thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ Nội
vụ, với sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc thành phố.
5. Triển khai các giải pháp quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân
sách nhà nước, giải quyêt các vướng mắc trong lĩnh vực thuê, tạo điều kiện giúp
doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuê. Điều
hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng quy định, siêt chặt kỷ luật tài
chính ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiêt kiệm;
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra lĩnh vực chi tiêu ngân sách và
mua sắm, quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị, kiên quyêt xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm.
6. Tập trung giải ngân kê hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước. Đồng thời triển khai các giải pháp có tính đột phá để tăng cường huy động,
khai thác các nguồn vốn xã hội hóa trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh hình thức đối tác
công - tư để phát huy nguồn vốn xã hội đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng của
thành phố; thực hiện nhanh, đồng bộ các dự án, công trình cấp bách, trọng điểm, nhất
là các công trình, dự án giải quyêt các vấn đề bức xúc liên quan đên giảm ùn tắc giao
thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị ven kênh rạch... Phấn đấu
cuối năm 2017, triển khai các dự án đầu tư thuộc Vành đai 2 và Vành đai 3, đưa vào
sử dụng toàn tuyên Vành đai 2 và một phần tuyên Vành đai 3 trước năm 2020. Hoàn
thành kê hoạch thi tuyển quốc tê phương án thiêt kê quy hoạch tỷ lệ 1/5000 huyện
Cần Giờ, thiêt kê đô thị tuyên Quốc lộ 1A; đẩy nhanh tiên độ thực hiện dự án trục cao
tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tuyên kênh Tân Hoá Lò Gốm
và triển khai thực hiện tuyên Metro số 2 (Bên Thành - Tham Lương). Chỉnh trang đô
thị dọc hai bên bờ kênh rạch kêt hợp với dự án cải thiện môi trường nước các lưu
vực. Cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thê chung cư cũ được xây dựng trước năm
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1975. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đầu tư đổi mới phương tiện vận tải
hành khách công cộng phù hợp đặc tính đô thị, thân thiện với môi trường, sắp xếp lại
luồng tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần gia tăng tỷ lệ người dân
sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng. Tiếp tục triển khai Chương trình
di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Thực hiện tốt các giải pháp
thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bảo vệ môi trường đô thị,
khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố đã được Hội đồng nhân dân
thành phố thông qua tại Kỳ họp thứ tư khóa IX (Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày
11/06/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố).
7. Tập trung các nguồn lực và sáng kiến của nhân dân thực hiện các hoạt động
đền ơn đáp nghĩa; rà soát kỹ việc xây dựng mới, sửa chữa đối với tất cả trường hợp
nhà tình nghĩa đã xuống cấp. Triển khai thực hiện chu đáo kế hoạch Kỷ niệm 50 năm
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Chuẩn bị tốt kế hoạch khai
giảng, tuyển sinh năm học mới 2017 - 2018. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Bệnh viện đa khoa
khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức theo tiêu chuẩn quốc tế và các dự án mua sắm
trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh. Xây dựng Trung tâm Cấp cứu 115 trở
thành Trung tâm điều hành mạng lưới cấp cứu thông minh. Chủ động thực hiện các
giải pháp phòng dịch, giám sát, bảo đảm kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đánh
giá sơ kết 2017 về thực hiện thí điểm tổ chức hoạt động Ban quản lý an toàn thực
phẩm thành phố để điều hành thống nhất và tập trung công tác đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh" qua đó thực hiện Chương trình giảm nghèo bền
vững của thành phố đạt hiệu quả cao. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, trợ giúp xã hội. Tăng cường
công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, tin và tự nguyện tham gia mua
bảo hiểm y tế đạt 81% trên toàn thành phố.
8. Xây dựng cơ chế xử lý các cán bộ, công chức và tổ chức có biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật và chức trách công vụ qua
xem xét các thông tin từ 4 nguồn: ý kiến cử tri, phản ánh của báo chí, giám sát của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Người đứng
đầu chính quyền các cấp (thành phố, sở, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn)
tiếp công dân và đối thoại với nhân dân theo quy định của luật pháp trong 6 tháng
cuối năm 2017. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên
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ngành của thành phố, phối hợp đồng bộ với giám sát và kiểm tra, giám sát của tổ
chức các cấp có liên quan.
9. Tập trung xây dựng, hoàn thành Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở
thành đô thị thông minh" để triển khai từ quý IV năm 2017.
10. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phát triển kinh tê gắn
với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn việc kích động, gây mất an ninh
trật tự; phòng chống, kiên quyêt kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh
tấn công trấn áp các băng nhóm, các loại tội phạm hình sự, tội phạm lợi dụng công
nghệ cao. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với
thực hiện nghiêm túc công tác quản lý trật tự đô thị; triển khai công tác lập lại trật tự
lòng đường, lề đường, vỉa hè cần có kê hoạch toàn diện, mục tiêu cụ thể, có lộ trình
hợp lý, lấy người dân là m trung tâm để người dân từng khu dân cư cùng bàn kê
hoạch và chính quyền điều hành, người dân thực hiện, giám sát; có báo cáo tình hình
thực hiện cho Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2017. Tăng cường
phòng, chống cháy, nổ, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, các khu vực
có nguy cơ cháy, nổ cao.
11. Mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tê. Đón tiêp
chu đáo, trọng thị, an toàn các đoàn khách quốc tê, chủ động làm sâu sắc, thực chất
hơn quan hệ với các nước và đối tác. Nâng cao hiệu quả giải quyêt tranh chấp thương
mại, đầu tư quốc tê. Làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy nguồn
lực, tri thức kiều bào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kê hoạch triển
khai, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng
lợi Nghị quyêt này.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời
đôn đốc việc thực hiện Nghị quyêt.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và
các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biên động viên các thành phần kinh tê,
các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyêt; kịp thời phát hiện, phản ánh những
vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ năm
thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm
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ỦY BAN NHẢN DAN THÀNH PHỜ
ỦY BAN NHẢN DẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỜ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2017

CHỈ THỊ
về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yêu năm học 2017 - 2018 của ngành
giáo dục và đào tạo;
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân
dân các quận, huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội
thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yêu trong năm học 2017 - 52018, cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ chung
- Thực hiện có hiệu quả,tiên phong dẫn đầu cả nước về công cuộc đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo găn với nâng cao chất lượng quả nguồn nhân lực
nhằm tạo chuyển biên mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo trên địa bàn
thành phố; xác định giáo dục và đào tạo là động lực quan trọng để thành phố phát
triển bền vững; phấn đấu đên năm 2030, hệ thống giáo dục - đào tạo thành phố được
chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập với các nền giáo dục tiên
tiên trong khu vực và trên thê giới nhưng vẫn giữ vững được định hướng xã hội chủ
nghĩa và bản săc dân tộc, trong đó tiêng Anh và trình độ công nghệ thông tin tiên
phong dẫn đầu cả nước.
- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, hoàn thiện chương trình
học theo hướng hiện đại đáp ứng chuẩn giáo dục quốc tê; phát huy tốt năng lực sáng
tạo của người học, phát triển toàn diện đa trí thông minh; găn liền với thực tiễn; chú
trọng giáo dục lối sống, nhân cách, đạo đức, lý tưởng, ý thức khởi nghiệp và truyền
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thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm sự hài hòa
giữa phát triển giáo dục và chất lượng giáo dục.
- Xây dựng xã hội học tập, khuyến khích, tạo điều kiện công bằng và thuận lợi
để mọi người dân thành phố được học tập suốt đời, tạo ra nguồn nhân lực tương lai
đáp ứng yêu cấu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế của thành
phố, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo chất
lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Tích cực hoàn chỉnh Dự án "Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố
Hồ Chí Minh đến năm 2030" nhằm từng bước đưa giáo dục và đào tạo Thành phố tiếp
cận giáo dục tiên tiến khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập theo các tiêu chí:
- Xây dựng được các trường học có cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ các thiết bị
dạy học thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác dạy và học.
- Xây dựng các trường học tiên tiến, hiện đại, tiếp cận khu vực và thế giới nhưng
vẫn gìn giữ được nét bản săc dân tộc riêng, có chương trình học không rập khuôn, xa
rời với thực tế.
- Tăng tỷ lệ học sinh được học tập và hoạt động cả ngày trong trường; được
giảng dạy và học tập bằng những phương pháp tiên tiến, hiện đại của thế giới nhằm
đảm bảo phát triển năng lực bản thân một cách toàn diện.
- Học sinh có hiểu biết về lịch sử của đất nước, thành phố, địa phương. Từ đó
tăng thêm lòng yêu nước, trách nhiệm với quê hương và xã hội, phấn đấu là những
công dân toàn cầu, am hiểu thông lệ quốc tế.
- Học sinh có nền tảng tiếng Anh, Tin học đạt chuẩn quốc tế để có thể tiếp tục
học tập, làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
- Mỗi học sinh có thể chơi được ít nhất 01 môn thể thao; có kiến thức cơ bản về
âm nhạc, mỹ thuật, có kỹ năng thực hành xã hội để có thể thích ứng cuộc sống, được
phát triển năng lực theo hướng găn với thực tiễn nghề nghiệp.
- Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt các chuẩn nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu
đổi mới, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng; có trình độ ngoại ngữ và tin học
đảm bảo khả năng ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin khi thực hiện công tác
giảng dạy và tiếp cận với các tri thức mới, giao lưu, hội nhập với thế giới.
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- Giáo viên ngoài giỏi chuyên môn còn có hiểu biết xã hội sâu rộng, có bản lĩnh

chính trị vững vàng, phẩm chất tốt, tận tâm, yêu nghề, mến trẻ, là những tấm gương
sáng, mẫu mực cho học sinh noi theo.
- Xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa phụ huynh học sinh với nhà trường
và giáo viên trong giáo dục học sinh, từ đó đưa ra các đóng góp, ý kiến kịp thời và
hợp lý.
- Giao quyền tự chủ cho các trường về công tác tuyển dụng và sử dụng giáo
viên. Từ đó, các trường chủ động hơn trong sử dụng kinh phí ngân sách một cách
hiệu quả, cũng như sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng giáo dục
đào tạo, tăng thêm nguồn thu cho đơn vị.
2.2. Các sở, ban, ngành Thành phố
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trên
và một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo các quận, huyện thực hiện tốt công tác quy
hoạch cán bộ quản lý giáo dục, thuyên chuyển, tuyển dụng nhằm đảm bảo số lượng
và chất lượng cán bộ, giáo viên các cấp học, bậc học.
- Giao Công an thành phố phối hợp với các địa phương có phương án đảm bảo
an ninh, an toàn trong và ngoài nhà trường.
- Giao Sở Y tế phối hợp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng
chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo
chí thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính xác, đầy đủ những chủ
trương, định hướng đổi mới của ngành.
- Tăng cường các giải pháp về chính sách xã hội nhằmđảm bảo 100% học sinh
thuộc diện gia đình khó khăn có điều kiện đến trường; chăm lo đờisống vật chất và tinh
thần cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.
2.3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch dành quỹ đất cho giáo dục và đào
tạo và chuẩn bị các dự án xây dựng trường lớp trên địa bàn trình cơ quan thẩm quyền
phê duyệt nhằm giải quyết đầy đủ chỗ học cho học sinh Thành phố, đảm bảo sự phát
triển ổn định của ngành đến năm 2030.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp theo Đề án Quy hoạch mạng lưới trường
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lớp (có điều chỉnh) được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; đặc biệt thúc đẩy tiên
độ xây dựng các trường mầm non tại các khu chê xuất, khu công nghiệp và hệ thống
trường lớp các xã tham gia chương trình Xây dựng nông thôn mới nhằm giảm sĩ số học
sinh/lớp; tăng mạnh số lượng trường học tổ chức dạy 2buổi/ngày.
- Chỉ đạo quyêt liệt, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để thực hiện tốt công
tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp.
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân
các quận, huyện,Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố triển khai thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị này. Đề nghị các Cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể Thành phố quan tâm tạo mọi điều kiện thuận
lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017- 2018./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu
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