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Số: 6159/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2017

QUYET ĐỊNH
Về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về
việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn
hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiên một số
điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm
theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội
đồng nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 6413/TTr-SVHTTQLDSVH ngày 20 tháng 10 năm 2017 về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 2,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay đặt tên đường Hoàng Thế Thiên cho đường R8 (đường số 2, cầu số 3
và đường nối cầu, đường số 8) có lý trình từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường số
11 trên địa bàn Quận 2.
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Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở

Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an thành phố,
Ủy ban nhân dân Quận 2, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện những
vấn đề có liên quan đến việc đặt tên đường nêu ở Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi
tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên
quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu
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QUYET ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực
nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính
phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 6150/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố về triển khai Chương trình "Phát triển nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, định
hướng đến năm 2025";
Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố về Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố về Đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố về Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố về Chương trình phát triển hoa kiểng trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban
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nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học
và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 2910/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về Kế hoạch đào tạo nghề nông thôn cho lao động nông thôn trên
địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2020.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ trình
số 2880/SNN-KHCN, ngày 03 tháng 11 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch đào
tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2018 - 2020, ý kiến của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3775/TTr-SNV ngày 21
tháng 9 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo nguồn nhân
lực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 2020.
Điều 2.
- Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn là cơ quan thường
trực, chủ trì tham mưu, tổng hợp và đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo các Sở, ngành, quận, huyện có liên quan triên khai thực hiện và giải quyết kịp
thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Giao Sở Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Phát triên nông thôn và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao cân
đối, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phân bố kế hoạch vốn đầu tư, dự toán chi
ngân sách hằng năm đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực
nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 2020.
- Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với Hội nông dân Thành phố
lập kế hoạch chi tiết nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; Tổ chức phổ
biến, công khai kế hoạch được phê duyệt;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Hội Nông dân thành phố và các doanh nghiệp
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên quan phối hợp triên khai có hiệu quả Kê
hoạch đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ
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Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các quận (có sản xuất nông nghiệp), huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý Khu
Nông nghiệp công nghệ cao, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Thủ trưởng các Sở
ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm
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KE HOẠCH
Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6160/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Quyết định số 6150/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân thành phố về triển khai Chương trình "Phát triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng
đến năm 2025";
Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố về Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;
Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố về Đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh;
Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố về Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố về Chương trình phát triển hoa kiểng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2016 - 2020;
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công
nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020;
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Quyết định số 2910/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố về Kế hoạch đào tạo nghề nông thôn cho lao động nông thôn trên địa bàn
Thành phố giai đoạn 2017 - 2020.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Hình thành và phát triên nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
có trình độ chuyên sâu với kiến thức, kỹ năng nghiên cứu ứng dụng và chuyên giao;
nghiệp vụ, kỹ năng quản lý; năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ đê ứng dụng và
phát triên vào thực tế sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triên của ngành nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đưa khoa học và công nghệ thật sự trở thành động lực đê nâng cao năng suất
lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm; nâng cao giá trị gia tăng và phát
triên bền vững, nâng cao thu nhập từ nông nghiệp, thúc đẩy phát triên kinh tế - xã
hội.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đào tạo 20 thạc sĩ, tiến sĩ về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại các
viện, trường trong nước và các nước có trình độ khoa học công nghệ phát triên như
Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Ý, Bỉ, Israel và Canada.
- Đào tạo nâng cao kỹ thuật, kỹ năng sử dụng vận hành công nghệ và làm chủ
công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; cập nhật thông tin kiến thức về tiến
bộ khoa học công nghệ, kỹ năng thực hành ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực
nông nghiệp cho 1.800 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ nghiên cứu,
cán bộ kỹ thuật, cán bộ cấp cơ sở (sau đây gọi tắt là cán bộ), chủ doanh nghiệp, người
quản lý, kỹ thuật viên, xã viên hợp tác xã.
- Đào tạo tay nghề cho 2.895 lao động nông nghiệp đê tham gia từng khâu trong
dây chuyền sản xuất áp dụng nông nghiệp công nghệ cao.
III. NHIỆM VỤ
- Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ nghiên cứu, cán
bộ kỹ thuật và chuyên viên chuyên sâu nắm vững nguyên lý vận hành, các thao tác kỹ
thuật đê tiếp nhận và chuyên giao công nghệ đến doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp
tác, trang trại, nông dân trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao.
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- Từng bước hình thành đội ngũ công nhân kỹ thuật cao có khả năng vận hành

và sử dụng thành thạo công nghệ, trang thiết bị, máy móc tự động đồng bộ hoặc riêng
lẻ vào thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại.
IV. ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VựC VÀ TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO
1. Đối tượng đào tạo
Gồm 03 nhóm chính:
- Nhóm 1: Cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ nghiên cứu, cán
bộ kỹ thuật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp ở các sở ban ngành
Thành phố.
- Nhóm 2: Cộng tác viên nông nghiệp; chủ doanh nghiệp, thành viên hợp tác xã,
chủ trang trại, nông dân có đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nhóm 3: Lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại các trang trại, hợp
tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, có liên kết sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm với nông dân trên địa bàn Thành phố.
2. Lĩnh vực đào tạo
Công nghệ sinh học, công tác giống, di truyền giống, di truyền phân tử trong
chọn lọc giống; chăn nuôi (bò sữa, bò thịt, heo), trồng trọt, bảo vệ thực vật, cá cảnh,
nuôi trồng thủy sản, chế biến và bảo quản nông lâm thủy sản.
3. Tiêu chuẩn đào tạo
3.1. Tiêu chuẩn chung
- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, chấp hành chủ trương chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước; có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức phục vụ nhân dân;
có triển vọng phát triển tốt; có nguyện vọng cống hiến vì sự phát triển của thành phố
và đất nước.
- Ứng viên không đang trong thời gian xem xét kỷ luật, hoặc bị kỷ luật từ khiển
trách trở lên.
3.2. Tiêu chuẩn nhóm 1:
- Có sức khỏe tốt, đảm bảo việc học tập liên tục và công tác tối thiểu gấp hai lần
sau thời gian đào tạo trừ trường hợp bất khả kháng.

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2018

11

- Trình độ ngoại ngữ đảm bảo theo yêu cầu và quy định của cơ sở đào tạo tại
nước ngoài theo cấp độ đào tạo, bồi dưỡng.
- Có thời gian làm việc 02 năm liên tục trở lên.
- Đối với cán bộ tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ:
+ Có ít nhất 02 năm liên tục nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành phù hợp
tính đến thời điểm đăng ký tham gia dự tuyển; có đủ năng lực chuyên môn để tiếp thu
nội dung đào tạo và nghiên cứu.
+ Có đề cương học tập, nghiên cứu được cơ sở tiếp nhận đào tạo thông qua và
kế hoạch ứng dụng kết quả học tập, nghiên cứu sau đào tạo rõ ràng, cụ thể được đơn
vị quản lý trực tiếp xác nhận.
3.3. Tiêu chuẩn nhóm 2 và nhóm 3
- Cộng tác viên nông nghiệp có thời gian làm việc tại vị trí đang đảm nhiệm đủ
02 năm trở lên.
- Xã viên hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, nông dân có đầu tư sản xuất nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chủ doanh nghiệp (sáng lập/điều hành) có đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao.
- Lao động nông nghiệp trong độ tuổi lao động, đang sản xuất nông nghiệp và
yêu thích khoa học công nghệ, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần
đào tạo đối với nhóm 3.
V. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đào tạo dài hạn
- Tuyển chọn 5 - 10 cán bộ/năm có trình độ, năng lực, cử đi đào tạo thạc sĩ,
tiến sĩ (15 - 20 thạc sĩ, tiến sĩ cả giai đoạn) về ứng dụng công nghệ cao trong
nông nghiệp thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, chăn nuôi (bò sữa, bò thịt,
heo), trồng trọt, cá cảnh, nuôi trồng thủy sản (đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu về
giống, di truyền giống, di truyền phân tử và quản lý sản xuất giống), bảo vệ thực
vật, thú y, chế biến và bảo quản nông lâm thủy sản tại các viện trường trong nước
và các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật,
Úc, Ý, Bỉ, Canada, Bắc Mỹ, Israel. Hình thức đào tạo này được ưu tiên cho đối
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tượng nhóm 1.

- Thời gian: 2018 - 2020.
- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu
Nông nghiệp Công nghệ cao.
2. Đào tạo ngắn hạn
- Tổ chức các lớp dạy nghề thường xuyên cho lao động nông nghiệp có trình độ
sơ cấp cả lý thuyết và thực hành theo các nội dung phù hợp với điều kiện từng vùng
sản xuất sản xuất có ứng dụng công nghệ cao tại các quận, huyện theo hình thức tập
trung dưới 3 tháng/lớp cho các đối tượng thuộc nhóm 3, bình quân 500 - 600 lượt
người/năm, cả giai đoạn 1.800 lao động.
- Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn từ 7 - 10 ngày/lớp các nội dung cập nhật
thông tin, kiến thức về tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước (cơ bản, nâng
cao) bao gồm cả lý thuyết và thực hành theo các chuyên đề cụ thể đáp ứng nhu cầu
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời gian từ 1 - 3 tháng/khóa học, bình
quân 800 - 900 lượt người/năm (2.800 - 2.900 lượt người cả giai đoạn) cho đối tượng
nhóm 1 và nhóm 2.
- Đào tạo ngắn hạn với nội dung nâng cao và cập nhật tiến bộ khoa học công
nghệ theo từng chuyên ngành chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản cho 260 là cán bộ kỹ
thuật trực tiếp nghiên cứu, quản lý và tổ chức sản xuất.
- Tổ chức 10 - 20 lớp đào tạo (300 học viên) riêng cho các doanh nghiệp với các
nội dung như: giới thiệu và hướng dẫn ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật sản xuất
tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như việc quản lý,
triển khai dự án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và phương pháp tiếp cận, tìm kiếm
thị trường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
- Đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài cho 62 lượt cán bộ trực tiếp vận hành hệ
thống hoặc dây truyền công nghệ trong các chương trình liên kết và hợp tác chuyển
giao công nghệ.
- Tổ chức 15 - 20 khóa học quốc tế cho 300 học viên thời gian từ 3 - 5 ngày/lớp
tại Thành phố cả lý thuyết và thực hành với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia
trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao từ các nước có nền nông nghiệp phát triển như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật,
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Ý, Bỉ, Israel, Hà Lan, Canada, Bắc Mỹ, Đan Mạch... Hình thức đào tạo này được ưu
tiên cho nhóm đối tượng 1.
- Thời gian: 2018 - 2020.
- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Ban Quản lý Khu
Nông nghiệp Công nghệ cao và Hội Nông dân thành phố.
3. Tham quan mô hình, hội thảo - hội nghị khoa học
- Tổ chức 8-10 đợt tham quan (100 người) học tập các mô hình nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao trong và ngoài nước cho các đối tượng nhóm 1 và nhóm 2 nhằm
ứng dụng kiến thức và kinh nghiệm đã học tập được vào trong thực tiên sản xuất và
triên khai nhân rộng mô hình đạt hiệu quả cao.
- Cử cán bộ thuộc nhóm 1 (40 người) tham dự 8 - 10 cuộc hội thảo - hội nghị
trong và ngoài nước nhằm trao đổi chia sẻ các nghiên cứu, kinh nghiệm quản lý
thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Thời gian: 2018 - 2020
- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Ban Quản lý Khu
Nông nghiệp Công nghệ cao và Hội Nông dân thành phố.
(Chi tiết nội dung các lớp đào tạo đính kèm phụ lục 1)
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Chủ trương chung
Các nội dung và kinh phí trong kế hoạch này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp
với tình hình thực tế của điều kiện kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ.
1.1. Đối với đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài:
Các đối tượng nhóm 1 được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí khi tham
gia đào tạo.
1.2. Đối với các khóa đào tạo ngắn hạn trong nước
- Các đối tượng nhóm 1 tham gia đào tạo theo các chuyên đề đặc biệt sẽ được hỗ
trợ 100% kinh phí từ các Chương trình, Đề án đã được phê duyệt.
- Các đối tượng nhóm 2 tham gia các lớp đào tạo được ngân sách hỗ trợ 70%.
Riêng các doanh nghiệp sẽ không nhận hỗ trợ từ ngân sách khi tham gia các lớp đào

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2018

14
tạo.

- Các đối tượng nhóm 3 được áp dụng chính sách theo Khoản III, Điều 1 của
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
với mức hỗ trợ tối đa 02 triệu đồng/người/khóa học. Mỗi lao động được hỗ trợ không
quá 03 khóa học.
1.3. Đối với tham quan mô hình, hội thảo - hội nghị khoa học
Các đối tượng nhóm 1, nhóm 2 tham gia được ngân sách hỗ trợ 70% kinh phí.
2. Kinh phí thực hiện kế hoạch
Tổng kinh phí dự kiến là : 57.547.000.000 đồng (làm tròn số); Trong đó:
Kinh phí từ ngân sách là 42.024.000.000 đồng, chiếm 73% được lồng ghép từ
nguồn kinh phí các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân Thành
phố phê duyệt
Kinh phí từ nguồn xã hội hóa (Trường, doanh nghiệp, chủ trang trại, nông dân
đóng góp) là 15.523.000.000 đồng, chiếm 27%
Được phân bổ như sau:
- Giao cho Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao quản lý và xây dựng
kế hoạch kinh phí chi tiết là: 14.162.251.270 đồng
- Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý và xây dựng kế
hoạch kinh phí chi tiết là: 27.862.367.544 đồng.
(Chi tiết kinh phí và phân kỳ đính kèm phụ lục 2)
VII. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Đơn vị chủ trì, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tổ chức đào tạo nguồn nhân lực
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 2020.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên
quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch có
hiệu quả, tiết kiệm và đúng thời gian quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám
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sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch trên địa bàn cũng như xem xét, điều
chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao để
đáp ứng nhu cầu thực tế tại các đơn vị, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành
nông nghiệp đô thị thành phố và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố theo
định kỳ và đột xuất.
2. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị
có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ban ngành liên quan
xây dựng cơ chế, chính sách thu hút sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ có trình
độ cao cho lĩnh vực nông nghiệp của Thành phố; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát,
đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố.
3. Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng
danh mục các nhiệm vụ khoa hoa học và công nghệ ứng dụng công nghệ cao
phục vụ phát triển nông nghiệp để có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cụ thể
hàng năm.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính
- Cân đối, bố trí kế hoạch vốn hàng năm từ nguồn ngân sách của Thành phố
cho việc tổ chức triển khai kế hoạch. Chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân
dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện hàng năm trên cơ sở kế hoạch triển
khai của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý khu Nông
nghiệp Công nghệ cao.
- Hỗ trợ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm
định dự toán kinh phí triển khai thực hiện chương trình đào tạo; hướng dẫn
các đơn vị liên quan thanh quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đúng
quy định.
5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan, đơn vị,
quận huyện liên quan đề xuất số lượng nhu cầu đào tạo nghành nghề nông nghiệp
nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
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- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát, đánh

giá tình hình thực hiện Kế hoạch trên địa bàn Thành phố.
6. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch đào
tạo thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công
nghệ cao. Tham gia phối hợp triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng
công nghệ cao trong nông nghiệp và lao động nghề nông thôn cho các huyện có sản
xuất nông nghiệp.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát, đánh
giá tình hình thực hiện Kế hoạch trên địa bàn Thành phố.
7. Hội Nông dân thành phố
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến, tuyên truyền
chủ trương chính sách của Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Giới
thiệu, đề xuất học viên, lao động nông thôn tham gia kế hoạch đào tạo nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao từ các hộ nông dân, hợp tác xã, trang trại.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc, kiểm tra, giám
sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố.
8. Ủy ban nhân dân quận, huyện
- Phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền chương
trình đào tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến các doanh nghiệp, trang trại,
nông dân sản xuất giỏi, điển hình trên địa bàn có nhu cầu được đào tạo, nâng cao kiến
thức chuyên môn nghiệp vụ.
- Tổng hợp số lượng nông dân sản xuất giỏi, điển hình; lao động nghề nông
nghiệp nông thôn có nhu cầu đào tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gửi Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa
vào kế hoạch đào tạo hàng năm cho nông dân.
Trên đây là Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020, Ủy ban
nhân dân thành phố giao các Sở, ban ngành, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công
nghệ cao, Hội Nông dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện có sản xuất
nông nghiệp, và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá
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trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban
nhân dân thành phố./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm

18
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PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGUỒN NHÂN LựC ỨNG DỤNG CÔNG
NGHỆ CAO TRONG LĨNH VựC NÔNG NGHIỆP
GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6160/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân Thành phố)

STT

NỘI DUNG

I

Đào tạo ngắn hạn

1

Lĩnh vực chăn nuôi
Bò sữa ứng dụng CNC : con giống và công tác quản lý và chọn giống bò sữa, cải
thiện chuồng trại giảm stress nhiệt, quản lý đàn, kỹ thuật chăm sóc, dinh dưỡng
và khẩu phần theo TMR, khai thác vận chuyển sữa đạt chất lượng, phòng bệnh
trong chăn nuôi bò sữa
Nuôi bò thịt theo hướng công nghệ cao: công tác giám định bình tuyển giống,
quản lý giống bằng phần mềm chuyên dụng, nâng cao kỹ thuật gieo tinh nhân
tạo và bệnh sinh sản ở bò thịt, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, kỹ thuật trồng
cỏ và chế biến thức ăn cho bò thịt.
Nuôi heo theo hướng công nghệ cao : công tác chọn giống heo, kỹ thuật chăn
nuôi, phòng trị bệnh và an toàn sinh học trong chăn nuôi heo, ứng dụng công
nghệ cao và cơ giới hóa trong chăn nuôi heo, xử lý chất thải chăn nuôi
Di truyền giống vật nuôi, di truyền phân tử ứng dụng trong chọn giống; kỹ
năng thực hành quản lý giống trong hệ thống chăn nuôi ứng dụng công nghệ
cao.
Ứng dụng vi sinh trong chăn nuôi heo, bò sữa và cá sấu

2

Lĩnh vực trồng trọt
Cấu trúc nhà kính, nhà lưới; kiểm soát khí hậu trong nhà kính; Hệ thống tưới;
Dinh dưỡng và tính toán chương trình phân bón; Phòng trừ sâu hại, bệnh hại;
IPM trong nhà kính, nhà lưới; Cơ giới khâu làm đất, thu hoạch trong nhà lưới
Quy trình trồng cà chua, dưa leo, dưa lưới và xà lách thuỷ canh và cây trồng có
giá trị khác; Quy trình sản xuất rau, hoa ứng dụng Công nghệ cao; Những công
nghệ mới khác cho trồng trọt
Kỹ thuật/công nghệ trong sản xuất rau ứng dụng CNC
Kỹ thuật/công nghệ trong sản xuất nấm ứng dụng CNC
Kỹ thuật/công nghệ trong sản xuất hoa kiểng ứng dụng CNC

3

Lĩnh vực Thủy sản
Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tôm và cá cảnh theo công nghệ lọc nước
tuần hoàn bằng bể lọc sinh học.
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Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tôm cua, nhuyễn thể, ếch, lươn và cá
nước lợ.

4

Lĩnh vực công nghệ sinh học ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp

- Kỹ thuật vận hành trong hệ thống nhà máy sản xuất thực vật (plant factory)
- Chọn tạo giống cây trồng bằng marker phân tử
- Kỹ thuật nhân giống và canh tác hoa lan ứng dụng công nghệ cao

5

Đào tạo doanh nghiệp

Giới thiệu và hướng dẫn ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến
trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Hướng dẫn xây dựng, quản
lý, triển khai dự án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp cũng như phương pháp tiếp
cận, tìm kiếm thị trường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

II

Đào tạo nghề lao động nông nghiệp nông thôn
Ứng dụng công nghệ cao Chăn nuôi bò sữa, bò thịt, heo
Sử dụng, vận hành nhà màng, nhà lưới, hệ thống thủy canh, hệ thống tưới tự
động và tiết kiệm, sản xuất rau, hoa theo hướng VietGap
Nuôi tôm, nhuyễn thể, cá cảnh ứng dụng công nghệ cao
Kỹ thuật vận hành máy móc, thiết bị cơ giới hóa tự động hóa trong sản xuất nông
nghiệp

20
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CHỈ TIÊU VÀ SỐ LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN Lực NÔNG NGHIỆP
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
rp A

TT

Nội dung đào tạo

ĐVT

Tổng
cộng

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

A

Đào tạo dài hạn

1

Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ờ nước
ngoài

người

14

3

4

7

2

Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

người

6

2

2

2

B

Đào tạo ngắn hạn

I

Đào tạo nghề lao động nông
nghiệp nông thôn

1

Đào tạo nghề sơ cấp

người

2.895

800

1.000

1.095

2

Huấn luyện nâng cao

người

1.800

800

1.000

1.095

Chăn nuôi (30 học viên/lớp)

lớp

16

6

5

5

Trồng trọt (20 học viên/lớp)

lớp

3

1

1

1

Thủy sản (20 học viên/lớp)

lớp

5

2

2

1

người

260

60

100

100

II

Đào tạo nâng cao

1

Đào tạo chuyên đề

a

Chăn nuôi

lớp

3

1

1

1

b

Trồng trọt

lớp

5

1

2

2

c

Thủy sản

lớp

5

1

2

2

2

Đào tạo Doanh nghiệp (10-15 học
viên/lớp)

lớp

18

5

6

7

3

Đào tạo ngắn hạn ở ngoài nước (1
3 tháng/lượt)

người

62

12

20

30

4

Đào tạo ngắn hạn ở trong nước (1
3 tháng/lượt)

người

180

60

60

60

5

Lớp đào tạo liên kết quốc tế (15-20
học viên/lớp)

15

5

5

5

c

Tham quan, Hội thảo - Hội nghị

1

Tham dự Hội thảo - Hội nghị trong
và ngoài nước (3-5 CB/đợt)

người

40

14

14

12

2

Tham quan học tập mô hình Ứng
dụng nông nghiệp công nghệ cao
trong và ngoài nước (5-10 CB/đợt)

người

100

30

40

30

lớp

PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LựC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TRONG LĨNH VựC NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6160/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phô)
Nguồn kinh phí
STT

Nội dung

ĐVT

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền
(đồng)

NS (QĐ 2012, QĐ
4697, QĐ 6150, QĐ
232, QĐ 536, QĐ
231, KH 2910)

Xã hội hóa

A

BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

17.106.822.520

14.162.251.270

2.944.571.250

I

Đào tạo dài hạn

10.033.837.500

7.923.686.250

2.110.151.250

1

Đào tạo dài hạn ờ nước ngoài (TS)

cán bộ

6 1.172.306.250

7.033.837.500

4.923.686.250

2.110.151.250

2

Đào tạo dài hạn ờ trong nước (TS)

cán bộ

6

3.000.000.000

3.000.000.000

0

II

Đào tạo ngắn hạn

7.072.985.020

6.238.565.020

834.420.000

1

Lao động nghề nông nghiệp nông thôn

4.291.585.020

4.291.585.020

0

1.1

Dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng

người

1.800

2.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

0

1.2

Đào tạo lao động nghề nông thôn

người

295

2.344.356

691.585.020

691.585.020

0

2.066.400.000

1.446.480.000

619.920.000

715.000.000

500.500.000

214.500.000

3
4
B
I
1

II

500.000.000

Dào tạo ngắn hạn ở ngoài nước (1 - 3
lượt CB
172.200.000
12
.háng/lượt)
Đào tạo ngắn hạn ở trong nước (1 - 3
lượt CB
130
5.500.000
tháng/lượt)
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Đào tạo dài hạn
Đào tạo dài hạn ờ nước ngoài (thạc sĩ,
cán bộ
8
1.172.306.250
tiến sĩ)
Đào tạo ngắn hạn

40.440.483.378
9.378.450.000

27.862.367.544 12.578.115.833
6.564.915.000 2.813.535.000

9.378.450.000

6.564.915.000

2.813.535.000

25.898.430.600

17.682.930.600

8.215.500.000

1

1.1
2
2.1
2.1.1

Đào tạo nghề lao động nông nghiệp
nông thôn
Đào tạo lao động nghề nông thôn
Đào tạo nâng cao
Đào tạo theo chuyên đề

người

2.600

2.344.356

Chăn nuôi

6.095.325.600

6.095.325.600

0

6.095.325.600
19.803.105.000
1.168.105.000

6.095.325.600
11.587.605.000
1.168.105.000

0
8.215.500.000
0

379.685.000

379.685.000

0

2.1.1.1

Nuôi bò sữa theo hướng Công nghệ
cao (20 học viên/lớp)

lớp

1

195.565.000

195.565.000

195.565.000

0

2.1.1.2

Nuôi bò thịt theo hướng CNC (20 học
viên/lớp)

lớp

1

131.620.000

131.620.000

131.620.000

0

2.1.1.3

Chăn nuôi heo theo hướng CNC

lớp

1

52.500.000

52.500.000

52.500.000

0

580.940.000

580.940.000

0

2.1.2

Trồng trọt

Cấu trúc nhà kính, nhà lưới; Hệ thống
2.1.2.1 tưới, kiểm soát khí hậu trong nhà kính
(20 học viên/lớp)
Phòng trừ sâu hại, bệnh hại; IPM
2.1.2.2 trong nhà kính, nhà lưới (20 học
viên/lớp)
Quy trình trồng cà chua, dưa leo, dưa
2.1.2.3 lưới và xà lách thuỷ canh (20 học
viên/lớp)
Quy trình sản xuất hoa ứng dụng
2.1.2.4
Công nghệ cao (20 học viên/lớp)
2.1.2.5
2.1.3

Chương trình rau an toàn (20 học
viên/lớp)
Thủy sản

lớp

1

135.000.000

135.000.000

135.000.000

0

lớp

1

170.470.000

170.470.000

170.470.000

0

lớp

1

52.500.000

52.500.000

52.500.000

0

lớp

1

52.500.000

52.500.000

52.500.000

0

lớp

1

170.470.000

170.470.000

170.470.000

0

207.480.000

207.480.000

0

2.1.3.1

Nuôi cá cảnh, tôm và nhuyển thể ứng
dụng công nghệ cao (20 học viên/lớp)

Mô hình sản xuât cá cảnh theo công
2.1.3.2 nghệ lọc nước tuần hoàn bằng bể lọc
sinh học (20 học viên/lớp)
Mô hình nuôi tôm sạch theo công
2.1.3.3 nghệ lọc nước tuần hoàn bằng bể lọc
sinh học (20 học viên/lớp)

2.2
2.3
2.4
2.5
III
1

2

Đào tạo Doanh nghiệp (10 - 15 học
viên/lớp)
Đào tạo ngăn hạn ở ngoài nước (1 -3
tháng/lượt)
Đào tạo ngăn hạn ở trong nước (1 - 3
tháng/lượt)
Lớp đào tạo liên kết quốc tế (15 - 20
học viên/lớp)
Tham quan, Hội thảo - Hội nghị
Tham dự Hội thảo - Hội nghị trong và
ngoài nước (3 - 5 CB/đợt)
Tham quan học tập mô hình Ứng dụng
nông nghiệp công nghệ cao trong và
ngoài nước (5 - 10 CB/đợt)

lớp

3

157.500.000

157.500.000

0

lớp

1

24.990.000

24.990.000

24.990.000

0

lớp

1

24.990.000

24.990.000

24.990.000

0

lớp

20

187.500.000

3.750.000.000

0

3.750.000.000

lượt CB

50

172.200.000

8.610.000.000

6.027.000.000

2.583.000.000

lượt CB

50

5.500.000

275.000.000

192.500.000

82.500.000

lớp

15

400.000.000

6.000.000.000

4.200.000.000

1.800.000.000

5.163.602.778

3.614.521.944

1.549.080.833

52.500.000

Q

o>

Q
o
o>>
0
p-N

S

người

40

48.238.333

1.929.533.333

1.350.673.333

578.860.000

ƠQ

người

100

32.340.694

3.234.069.444

2.263.848.611

970.220.833

0

o
8

TỔNG CỘNG (A+B)

57.547.305.898

42.024.618.814 15.522.687.083

(Làm tròn số)

57.547.000.000

42.024.000.000 15.523.000.000

Lo

PHÂN KỲ KINH PHÍ KÉ HOẠCH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ CAO TRONG LĨNH VựC NÔNG NGHIỆP

Đào tạo dài hạn

1

Đào tạo dài hạn ờ
nước ngoài (thạc
sĩ, tiến sĩ)

2

Đào tạo dài hạn
trong nước (thạc
sĩ, tiến sĩ)

II
1

1.1

Người

14

Xã hội hóa

14.488.601.250

4.923.686.250

11.488.601.250

4.923.686.250

Số
lượng

0

NS
0

0

0

0

Số
lượng

3

NS

Xã hội hóa

3.461.843.125

0

2.461.843.125

1.055.075.625

Q

o>

Q
Người

6

Đào tạo ngăn hạn

>*

3.000.000.000

0

0

0

2

1.000.000.000

23.921.495.620

9.049.920.000

0

0

1.512

8.599.000.403

3.920.519.573

10.386.910.620

0

0

1.200

2.666.875.734

0

o
S
o>>
0
p-N
ƠQ

Đào tạo lao động
nghề nông thôn
Dạy nghề thường
xuyên dưới 3
tháng

NS

Năm 2018
iộ
ah
ã
h

I

ĐVT

Năm 2017

Nguồn kinh phí

*

Nội dung

Số
lượng

0

0
Người

1.800

Người

2.895

1.2

Đào tạo lao động
nghề nông thôn

3

Đào tạo nâng cao

3.1

Chăn nuôi

Người

60

3.2

Trồng trọt

Người

100

3.600.000.000

0

6.786.910.620

0

0

1.168.105.000

0

0

0

0

0

0

379.685.000
580.940.000

0

0

0

500

0

0

1.000.000.000

800

1.875.484.800

0

60

284.245.667

0

0

20

5

0

20

0
0

0

126.561.660
116.188.000

2

o
8

0

3.3

Thủy sản

Người

100

207.480.000

0

0

4

Đào tạo Doanh
nghiệp (10 - 15
học viên/lớp)

Người

300

0

3.750.000.000

0

5

Đào tạo ngắn hạn
ở ngoài nước (1 3 tháng/lượt)

Lượt
CB

62

7.473.480.000

3.202.920.000

0

6

Đào tạo ngắn hạn
ở trong nước (1 3 tháng/lượt)

Lượt
CB

7

Lớp đào tạo liên
kết quốc tế (15 20 học viên/lớp)

III

1

2

Người

Tham quan, Hội
thảo - Hội nghị
Tham dự Hội
thảo - Hội nghị
trong và ngoài
Người
nước (3 - 5
CB/đợt)
Tham quan học
tập mô hình Ứng
dụng nông nghiệp
công nghệ cao
Người
trong và ngoài
nước (5 - 10
CB/đợt)
TỔNG CỘNG (I+II+III)

0

0

20

41.496.000

0

0

80

0

1.000.000.000

12

1.446.480.000

619.920.000

0

Q
180

300

40

693.000.000

297.000.000

0

4.200.000.000

1.800.000.000

0

3.614.521.945

1.549.080.833

1.350.673.333

578.860.000

0

0

0

0

0

60

100

0

14

231.000.000

99.000.000

599.600.000.000

600.000.000

1.151.890.250

493.667.250

472.735.667

o>

Q

>*

o
S
o>>
0
p-N
ƠQ

202.601.000

0
2

o
8
100

2.263.848.611

970.220.833

42.024.618.814 15.522.687.083

0

0

0

-

-
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679.154.583

291.066.250

13.212.733.778

4.414.186.823

N

PHÂN KỲ KINH PHÍ KÊ HOẠCH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LựC
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG LĨNH VựC NÔNG NGHIỆP (TIÊP THEO)
Nguồn kinh phí
TT

Nội dung

ĐVT

Số
lượng

Năm 2019

NS

Xa hội hóa

21.627.818.000

0

Số
lượng

Năm 2020

NS

Xa hội hóa

4.282.457.500

1.406.767.500
1.406.767.500

I

Đào tạo dài hạn

1

Đào tạo dài hạn ờ
nước ngoài (TS)

Cán bộ

14

18.627.818.000

0

4

3.282.457.500

2

Đào tạo dài hạn
trong nước (TS)

Cán bộ

6

3.000.000.000

0

2

1.000.000.000

II

Đào tạo ngắn hạn

33.730.240.800

14.503.668.200

1.980

8.028.085.667

On

Số lượng

2.982.200.000

NS

Xa hội hóa

6.744.300.625

2.461.843.125

7

5.744.300.625

2

1.000.000.000

2.205

9.656.199.487

2.461.843.125

Q

o>

Q
3.748.800.000

o
o>>
0
p-N

S

1

Đào tạo lao động
nghề nông thôn

10.386.910.000

0

1.600

3.544.356.000

0

1.795

3.967.069.820

0

1.1

Dạy nghề thường
xuyên dưới 3 tháng

Người

1.800

3.600.000.000

0

600

1.200.000.000

0

700

1.400.000.000

0

ƠQ
5»'

1.2

Đào tạo lao động
nghề nông thôn

Người

2.895

6.786.910.000

0

1000

2.344.356.000

0

1.095

2.567.069.820

0

0

1.168.105.000

0

100

441.929.667

0

o
8

2

Đào tạo nâng cao

441.929.667

0

100

2.1

Chăn nuôi

Người

60

379.685.000

0

20

126.561.667

0

20

126.561.667

0

2.2

Trồng trọt

Người

100

580.940.000

0

40

232.376.000

0

40

232.376.000

0

3.3

Thủy sản

Người

100

207.480.000

0

40

82.992.000

0

40

82.992.000

0

Đào tạo Doanh
nghiệp (10 - 15 học
viên/lớp)

Người

300

0

5.000.000.000

100

3

0

1.250.000.000

120

0

1.500.000.000

4

Đào tạo ngắn hạn ở
ngoài nước (1 - 3
tháng/lượt)

Lượt
CB

62

7.473.480.000

3.202.920.000

5

Đào tạo ngắn hạn ở
trong nước (1 - 3
tháng/lượt)

Lượt
CB

180

693.000.000

297.000.000

60

6

Lớp đào tạo liên kêt
quốc tê (15 - 20 học
viên/lớp)

Người

300

4.200.000.000

1.800.000.000

100

III

Tham quan, Hội
thảo - Hội nghị

1

Tham dự Hội thảo Hội nghị trong và
ngoài nước (3 - 5
CB/đợt)

2

Tham quan học tập
mô hình Ứng dụng
NN. CNC trong và
ngoài nước (5 - 10
CB/đợt)

3.614.521.945

Người

40

1.350.673.333

20

1.549.080.833

578.860.000

2.410.800.000

1.033.200.000

231.000.000

99.000.000

1.400.000.000

1.378.275.111

14

472.735.667

600.000.000

30

3.616.200.000

60

100

231.000.000

1.549.800.000

99.000.000

1.400.000.000

600000.000

1.084.356.583

464.724.250

Q

o>

Q

590.689.33
3

202.601.00
0

12

405.202.000

173.658.000

>*

o
S
o>>
0
p-N
ƠQ

Người

100

2.263.848.611

970.220.833

40

905.539.445

388.088.33
3

30

679.154.583

291.066.250

0
2

TỔNG CỌNG (I+II+III)

42.024.618.814

15.522.687.083

13.688.818.278

4.979.656.833
Ạ

17.484.856.695
Ạ

6.675.367.375
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6179/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
về phê duyệt Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị
thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Chính trị
vê xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành
nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị
vê Phương hướng, nhiệm vụ phát triên thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị
vê thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triên bên vững và
hội nhập quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ vê việc "Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triên ngành công nghiệp
công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025";
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ vê
Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ vê việc "Phê duyệt Chương trình quốc gia vê ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020";
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thành phố lần thứ X;

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2018

29

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án "Xây dựng thành phố
Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" tại Thông báo số 247-TB/TU ngày 29
tháng 8 năm 2016,
Căn cứ Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phốvề thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án "Xây dựng thành
phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh",
Căn cứ Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về kiện toàn nhân sự Ban Điều hành và Tổ Giúp việc Ban Điều
hànhthực hiện Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông
minh",
Xét đề nghị của Ban Điều hànhthực hiện Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí
Minh trở thành đô thị thông minh" tại Tờ trình số7244/TTr-BĐH ngày23tháng 11
năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều l.Phê duyệt Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị
thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025" (Nội dung chi tiết theo
Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban
- ngành của thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÈ ÁN
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ
THÔNG MINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm Quyết định số 6179 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017
của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. Mục đích của Đê án
Đề án là tài liệu định hướng tổng quan cho việc triển khai xây dựng đô thị thông
minh tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trên
cơ sở các nội dung chính sau:
- Đề xuất tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, nguyên tắc định hướng, và các tiêu chí
đánh giá việc xây dựng đô thị thông minh trong các lĩnh vực.
- Đề xuất các giải pháp về chính sách liên quan đến mô hình tổ chức - điều hành
khi triển khai thực hiện Đề án, cơ chế chính sách, các giải pháp về mô hình thu hút tài
chính, truyền thông, và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.
- Đề xuất một khung kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông mang định
hướng mở cho đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh làm nền tảng cho sự
phát triển các giải pháp về đô thị thông minh.
- Đề xuất lộ trình cho danh mục các giải pháp công nghệ có thể triển khai trong
giai đoạn 2017 - 2025 và đề xuất một số các dự án công nghệ nền tảng trong giai
đoạn 2017 - 2018.
II. Tầm nhìn, mục tiêu và nguyên tắc định hướng xây dựng thành phô Hô
Chí Minh trở thành đô thị thông minh
1. Tầm nhìn vê xây dựng thành phô Hô Chí Minh trở thành đô thị thông
minh đến năm 2025
"Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên
nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị."
Diễn giải tầm nhìn:
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- Tầm nhìn đặt ưu tiên cao nhất là việc phát triển kinh tế của thành phố, phù hợp
với các định hướng phát triển của thành phố tại nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10
tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí
Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2016 - 2020. Trong đó, cơ sở thực hiện sẽ là vận dụng tối
ưu các nguồn lực của thành phố bao gồm nguồn nhân lực, tài nguyên, công nghệ, vị
trí trung tâm của thành phố (là nơi tập trung nguồn vốn, giao dịch, hàng hóa, tài chính
v.v của vùng) và thể chế dân chủ có sự ổn định rất cao.
- Việc phát triển bền vững đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh
hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Điều
này cũng đồng nghĩa với việc thành phố sẽ chú trọng đến công tác tái tạo nguồn lực
(từ con người đến tài nguyên) và khuyến khích sáng tạo để nâng cao hiệu quả sử
dụng các nguồn lực hiện có cũng như xem xét khả năng bổ sung các nguồn lực mới
đáp ứng các nhu cầu phát triển (như các dạng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo).
- Tầm nhìn đặt "người dân làm trung tâm của đô thị" được hiểu là người dân sẽ
có chất lượng sống tốt, được phục vụ tốt và có thể tham gia vào quá trình giám sát,
quản lý và xây dựng thành phố.
2. Mục tiêu tổng quát cho việc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành
đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020
a) Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế
Ar

số
Khả năng dự báo chính xác hơn được xu hướng phát triển trong tương quan với
các số liệu yếu tố đầu vào đa ngành sẽ giúp thành phố có các chính sách tổng thể và
phù hợp nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo đúng định hướng đã đề ra. Công
tác điều hành mang tính tổng thể, tích hợp liên ngành cao trên cơ sở kết nối, dùng
chung dữ liệu và nguồn lực giúp tối ưu chi phí, góp phần tăng hiệu quả sử dụng ngân
sách của Thành phố.
Đô thị thông minh cũng tạo cơ hội để thành phố đẩy mạnh phát triển các lĩnh
vực công nghệ cao như công nghiệp vi mạch (góp phần vào sự phát triển của các giải
pháp ứng dụng IoT). Tận dụng dữ liệu mở, người dân, doanh nghiệp, và chính quyền
có thể đẩy mạnh hợp tác cùng xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm tiện ích có giá trị
cao, kiến tạo môi trường khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp trên nền tảng công
nghệ theo định hướng mở. Đồng thời, thông qua việc hỗ trợ nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực (tập trung vào nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn nhân lực
trong tương lai), cải cách hành chính và tăng cường hiệu quả hoạt động của các lĩnh
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vực, đô thị thông minh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phát triên kinh tế thành phố
theo hướng kinh tế tri thức.
b) Quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo
Việc quản trị đô thị dần dần chuyên từ trạng thái "bị động" sang trạng thái "chủ
động". Thay vì chỉ phản ứng khi xảy ra các sự cố, bức xúc của người dân, chính
quyên có thê sử dụng công cụ thu thập dữ liệu từ nhiêu nguồn (xã hội, các hệ thống
IoT...) cùng các công cụ phân tích dữ liệu lớn với những tính năng phân tích thông
minh đê chiết xuất thông tin, dự báo xu hướng, tiên lượng được các vấn đê có thê xảy
ra với kết cấu hạ tầng đô thị, các vấn đê vê kinh tế, xã hội nhằm tối ưu hiệu quả sử
dụng nguồn lực, xây dựng các chiến lược phát triên và kịch bản ứng phó phù hợp
hướng đến phục vụ người dân một cách tốt hơn và thúc đẩy thành phố phát triên bên
vững.
c) Nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc
Thông qua việc kết nối và cung cấp các thông tin dữ liệu theo thời gian được cá
nhân hóa cho người dân (tình hình giao thông, chất lượng môi trường, ngập nước, y
tế, giáo dục...) và doanh nghiệp (dữ liệu thống kê ngành nghê, thị trường tiêu dùng,
xuất nhập khẩu, hoạt động tài chính, chứng khoán...), đô thị thông minh hỗ trợ người
dân và doanh nghiệp đưa ra những quyết định chính xác. Các dịch vụ tích hợp xuyên
suốt giúp nâng cao tính tiện ích cho người dân (vé điện tử liên thông các hệ thống
giao thông công cộng...) và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ
chức (các giao dịch với chính quyên điện tử...).
d) Tăng cường sự tham gia quản lý của người dân
Thông qua các kênh kết nối phù hợp và thông qua việc cung cấp dữ liệu mở
rộng rãi, chính quyên tạo điêu kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp nêu
ý kiến, phản ánh các bức xúc, thực hiện vai trò giám sát của mình đê cung cấp thông
tin cho thành phố vê các vấn đê như y tế, an toàn thực phẩm, môi trường... đối thoại
với chính quyên và tham gia trong suốt quá trình xây dựng và triên khai các chính
sách, giải pháp, dịch vụ.
3. Các nguyên tắc định hướng trong việc triển khai xây dựng thành phố Hồ
Chí Minh trở thành đô thị thông minh
a) Tầm nhìn chính xác, xuyên suốt và được sự đồng thuận cao
- Tầm nhìn phải đạt độ chính xác cao, bao hàm được khả năng dự báo phát triên
của đô thị thông minh. Tầm nhìn cho từng lĩnh vực phải gắn kết với tầm nhìn chung
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của thành phố, được sự đồng thuận cao của người dân.
- Lãnh đạo các cấp cần phải cam kết với tầm nhìn tổng quát của thành phố thông
qua những hoạt động, chỉ đạo, định hướng cụ thể và xuyên suốt. Tận dụng được tầm
ảnh hưởng của nhiều đơn vị, tổ chức, hiệp hội, cộng đồng...
b) Luôn lắng nghe, nắm bắt và phục vụ kịp thời các nguyện vọng và nhu
cầu của người dân
Thành phố luôn luôn lắng nghe, nắm bắt và phục vụ kịp thời các nguyện vọng
và nhu cầu của người dân, đảm bảo cung cấp các tiện ích, cung cấp các dữ liệu hỗ trợ
người dân ra quyết định.
Sự đổi mới luôn phải được xuất phát từ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Người dân được tích cực tham gia trong quá trình giám sát quản lý và xây dựng thành
phố.
c) Công nghệ là công cụ hỗ trợ phát triển
- Tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển không gian mạng, số hóa, kết nối và
tích hợp các hệ thống, quy trình, dịch vụ phục vụ công tác dự báo và điều hành một
cách tổng thể.
- Phải đảm bảo 4 chủ thể (chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và mọi
tầng lớp nhân dân) đều được hưởng lợi từ việc ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu quá
trình ra quyết định.
d) Huy động mọi nguồn lực
- Chia sẻ và tái sử dụng các nguồn lực: Tuân thủ các tiêu chuẩn mở và kiến trúc
hướng dịch vụ để đảm bảo tính đồng vận hành, tránh đầu tư trùng lắp. Tất cả các dự
án mới phải nghiên cứu khả năng chia sẻ và mở rộng nền tảng hạ tầng, cơ sở dữ liệu,
ứng dụng hiện hữu.
- Luôn tạo cơ hội để khuyến khích hợp tác sáng tạo. Khuyến khích tinh thần
sáng tạo thông qua giáo dục và hình thành một nếp văn hóa xã hội sẵn sàng tiếp nhận
đổi mới. Đồng thời xây dựng cơ chế chính sách và hành lang pháp lý để triển khai
các mô hình cộng tác, kinh doanh mới và có các chính sách hỗ trợ người dân và
doanh nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp.
- Cung cấp dữ liệu mở của thành phố để khuyến khích sáng tạo và tạo ra giá trị
mới; và khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp các dữ liệu mở cho cộng đồng. Ban
hành các tiêu chuẩn, định dạng, cung cấp các công cụ, cơ chế khuyến khích và mô
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hình kinh doanh hợp pháp phục vụ cho sự phát triển của thị trường ứng dụng, tiện ích
dựa trên dữ liệu mở.
- Đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng cao: Tuân thủ phương châm tư duy tổng
thể, triển khai linh hoạt. Triển khai theo từng giai đoạn để đảm bảo người dân, doanh
nghiệp và chính quyền có thời gian thích ứng với thay đổi.
III. Lợi ích cho người dân trong một sô lĩnh vực:
1. Lĩnh vực giao thông:
- Người dân còn được trải nghiệm hệ thống vận tải hành khách công cộng chất
lượng cao, xuyên suốt với vé điện tử liên thông.
- Giải pháp thu phí thông minh, đỗ xe thông minh giúp người dân thuận lợi
trong việc gửi/đỗ xe.
- Dữ liệu mở về giao thông và thông tin dự báo giao thông đóng vai trò rất quan
trọng trong việc giúp người dân và doanh nghiệp tìm được lộ trình di chuyển phù
hợp, giúp giảm ùn tắc; cho phép người dân tham gia giám sát các hoạt động liên quan
đến giao thông như doanh nghiệp vận tải, đào đường, công trình,...
- Kênh thông tin tương tác thời gian thực với người dân sẽ nhận các tin báo,
đóng góp, phản hồi về tình hình giao thông, các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, các
sự cố như tai nạn, hư hỏng cơ sở hạ tầng giao thông ... tạo điều kiện cho việc xử phạt,
khắc phục; đồng thời có thể được sử dụng để tuyên truyền giáo dục ý thức cho người
dân.
2. Lĩnh vực y tế
- Bệnh án điện tử sẽ cho phép người dân truy cập bằng thiết bị điện thoại di
động để xem, lưu trữ và chia sẻ với đội ngũ chăm sóc y tế... Các hệ thống lưu trữ đầy
đủ dữ liệu về tình hình sức khỏe và lịch sử khám chữa bệnh của người dân cho phép
bác sĩ truy cập dễ dàng theo thời gian thực, cho phép chia sẻ giữa các bệnh viện. Từ
đó công tác khám chữa bệnh được thực hiện nhanh hơn, người bệnh không phải làm
lại các kết quả xét nghiệm, bác sĩ không mất thời gian tra cứu thông tin của người
bệnh từ các hồ sơ sổ sách. Chất lượng khám chữa bệnh sẽ được nâng cao, các sai sót
y khoa cũng được hạn chế.
- Các dữ liệu về thống kê y tế, chỉ dẫn về dịch vụ y tế, an toàn thuốc, dịch bệnh,
y tế dự phòng... có thể được chia sẻ dưới dạng dữ liệu mở để cung cấp thông tin cho
người dân cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng. Dữ liệu mở về cấp phép
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cho phép người dân giám sát các cơ sở khám chữa bệnh, các bác sỹ hành nghê tư
nhân.
- Các thiết bị đeo thông minh IoT có thê được triên khai phục vụ cho việc giám
sát sức khỏe từ xa, kết hợp với các hệ thống phân tích giúp dự báo, cảnh báo cho bác
sỹ vê tình hình diễn biến của bệnh nhân. Các hệ thống hội chẩn từ xa giúp bệnh nhân
tiết kiệm thời gian đi lại mà vẫn nhận được sự khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe
chất lượng.
- Cổng thông tin điện tử ngành y tế vừa cung cấp thông tin dữ liệu cho người
dân vừa tiếp nhận các ý kiến phản hồi.
3. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
- Người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin vê cấp phép vệ sinh an toàn thực
phẩm, từ đó đánh giá được các nguy cơ rủi ro vê an toàn thực phẩm của các cơ sở
kinh doanh thực phẩm trước khi lựa chọn sử dụng. Dần dần các giải pháp ứng dụng
sẽ cho phép người dân có thê truy xuất được nguồn gốc của nhiêu loại thực phẩm đê
có thê yên tâm hơn.
- Cung cấp các kênh thông tin tương tác đê nâng cao vai trò của người dân trong
việc ghi nhận và phản ảnh các trường hợp vi phạm các quy định vê an toàn thực
phẩm (kết hợp với việc tra cứu dữ liệu mở vê cấp phép đã nêu ở trên).
- Doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm cũng được tạo điêu
kiện thuận lợi hơn trong việc đăng ký cấp phép qua các thủ tục dịch vụ trực tuyến.
4. Lĩnh vực môi trường
- Khi thành phố giám sát được chất lượng môi trường theo thời gian (gần) thực
thì sẽ nhanh chóng hơn có các biện pháp xử lý các tiêu cực ảnh hưởng đến môi
trường sống của người dân.
- Thành phố cũng có thê cung cấp dữ liệu mở vê chất lượng môi trường đê
người dân thấy được tình hình cải thiện các chỉ số qua thời gian.
- Các ứng dụng CNTT hướng cộng đồng như cổng thông tin điện tử, ứng dụng
di động kết hợp với dữ liệu mở vê cấp phép của các doanh nghiệp, nhà máy, xí
nghiệp... sẽ giúp kết nối một cách nhanh nhất giữa người dân và chính quyên đê cung
cấp thông tin, thông số cần thiết vê môi trường và nhận phản hồi, tin báo của người
dân vê các hành vi xâm phạm môi trường như xả rác, xả thải trái quy định, đê qua đó,
nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyên và sự bên vững của đô thị.
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5. Lĩnh vực chống ngập
- Các hệ thống cảnh báo và giám sát ứng dụng CNTT sẽ giúp theo dõi và cung

cấp các thông tin về dòng chảy và thực hiện cảnh báo khi xuất hiện các tổ hợp bất lợi
cho thành phố như mưa, triều cường và mực nước dâng cao để áp dụng các kịch bản
ứng phó phù hợp của hệ thống quản lý tình huống khẩn cấp. Các hệ thống trên sẽ
giúp cung cấp dữ liệu để xây dựng bản đồ ngập nước của thành phố - bản đồ này có
thể được cung cấp dưới dạng thông tin dữ liệu mở, cho phép người dân và doanh
nghiệp sử dụng để chủ động giảm thiểu tác động của ngập nước.
- Các kênh thông tin tương tác theo thời gian thực giữa chính quyền và người
dân sẽ giúp các cơ quan nhà nước cung cấp những dự báo, cảnh báo về khả năng xảy
ra ngập cũng như các thông tin, kiến thức về phòng chống, ứng phó ngập lụt; đồng
thời cho phép người dân phản ánh tình trạng ngập bất thường để chính quyền địa
phương thực hiện kiểm tra khắc phục.
6. Lĩnh vực nguồn nhân lực
- Người lao động và doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ việc nâng cao chất lượng dự
báo nguồn nhân lực - sinh viên ra trường sẽ được trang bị các kỹ năng phù hợp với
nhu cầu sử dụng lao động, có cơ hội cao để tìm được việc làm đúng với ngành nghề
đào tạo; doanh nghiệp sẽ tìm được nguồn cung lao động phù hợp về cả số lượng lẫn
chất lượng. Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu cùng công cụ CNTT sẽ đơn giản hóa công
việc và nâng cao chất lượng quản lý về nguồn nhân lực và thị trường lao động cho
các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
- Các công cụ giáo dục đào tạo trực tuyến ngày càng phổ biến sẽ hỗ trợ cho định
hướng xây dựng xã hội học tập. Việc nâng cao hiểu biết về CNTT của người dân,
hướng đến công dân điện tử và xã hội học tập sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho người
dân, trang bị những kiến thức và hiểu biết cần thiết để sinh hoạt, làm việc trong đô thị
thông minh. CNTT cũng sẽ đóng vai trò chủ chốt trong công tác này thông qua các hệ
thống học tập từ xa qua mạng tại các Trung tâm học tập cộng đồng của các phường
xã.
- Dữ liệu mở về giáo dục cho phép người dân và doanh nghiệp giám sát chặt chẽ
chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục, trường lớp. Các hình thức tương tác số đã
bắt đầu hình thành, ví dụ như hình thức sổ liên lạc điện tử để trao đổi giữa phụ huynh
học sinh và nhà trường.
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7. Lĩnh vực an ninh trật tự
- Người dân và doanh nghiệp được sinh sống và làm việc trong môi trường an
toàn, an ninh cao.
- Các cơ sở dữ liệu được số hóa cũng sẽ phục vụ cho công tác cải cách hành
chính, Cổng thông tin điện tử Công an thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở
mức độ 3 trở lên, thông qua đó kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân khi không còn phải photo nhiều giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ
khẩu, điền tay các mẫu và thực hiện nhiều thủ tục.
- Vai trò tham gia của người dân trong đô thị an toàn được nâng cao nhờ sự hỗ
trợ của các kênh thông tin đa dạng, tương tác theo thời gian thực với thành phố để
thông báo, góp ý về những sự cố khẩn cấp cũng như những vấn đề hư hỏng, xuống
cấp của cơ sở hạ tầng đô thị. Việc người dân tham gia vào việc đảm bảo an ninh, an
toàn sẽ góp phần nhanh chóng giúp cải thiện chất lượng phục vụ, dịch vụ đô thị, tạo
sự đồng thuận cao giữa người dân và chính quyền thông qua đó đảm bảo cho sự phát
triển bền vững của đô thị.
8. Lĩnh vực chính quyền điện tử
- Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tập trung đa dạng về hình thức truy cập sẽ
giúp thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia các hoạt động của các
cơ quan nhà nước, cho phép công dân chỉ truy cập vào một địa chỉ duy nhất và đăng
nhập một lần mà có thể thực hiện được toàn bộ các giao dịch với Chính quyền. Người
dân và các tổ chức dễ dàng tiếp cận thông tin của chính quyền các cấp, thông tin biểu
mẫu và giấy tờ và hướng dẫn đầy đủ về thủ tục hành chính, dễ dàng thực hiện các
dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán điện tử, tích hợp chữ ký
số điện tử. Hồ sơ được điện tử hóa và có tính pháp lý, minh bạch hóa, người dân có
thể theo dõi kết quả xử lý hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến.
- Các kênh giao tiếp bằng CNTT tăng cường sự kết hợp chặt chẽ giữa chính
quyền, doanh nghiệp và người dân, cho phép mở rộng hợp tác giữa chính quyền với
người dân, doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ lẫn nhau, kết nối
giữa các hệ thống thông tin của chính quyền với các doanh nghiệp nhà nước, doanh
nghiệp tư nhân nhằm thuận tiện trong quá trình kiểm tra, báo cáo. Chính quyền
khuyến khích, tạo điều kiện cho các công ty khởi nghiệp sử dụng dữ liệu mở để cung
cấp các dịch vụ, tiện ích cho người dân và tổ chức.
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9. Lĩnh vực chỉnh trang và phát triên đô thị
- Việc quy hoạch hợp lý sẽ gián tiếp tạo môi trường sống ổn định phù hợp cho

người dân. Các dữ liệu mở về quy hoạch đô thị cho người dân có thể truy cập và tìm
thông tin một cách nhanh chóng trong các giao dịch, đẩy mạnh tính minh bạch và tiết
kiệm thời gian, chi phí cho người dân.
- Các kênh tương tác số (ứng dụng di động) cho phép người dân tham gia giám
sát tình hình xây dựng tuân thủ quy hoạch, tố giác các hành vi lấn chiếm lòng lề
đường, xây dựng trái phép, lấn chiếm kênh rạch...
IV. Các giải pháp thực hiện
1. Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triên Hệ sinh thái dữ liệu mở
cho thành phô
- Tích hợp các cơ sở dữ liệu của sở - ban - ngành, quận - huyện, hình thành Kho
dữ liệu dùng chung của thành phố, làm cơ sở phục vụ cho công tác dự báo chiến lược
phát triển của thành phố cũng như triển khai các ứng dụng tích hợp phục vụ công tác
điều hành tổng thể của các sở - ban - ngành, quận - huyện và của thành phố.
- Xây dựng nền tảng dữ liệu mở, làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở
cho thành phố; từ đó chia sẻ tài nguyên dữ liệu với người dân, góp phần nâng cao
chất lượng sống, chất lượng sống, và khuyến khích người dân tích cực tham gia giám
sát, quản lý các mặt hoạt động của chính quyền, xã hội. Khuyến khích doanh nghiệp
tham gia sử dụng dữ liệu mở để tạo ra sản phẩm giá trị mới đóng góp cho hệ sinh thái
ứng dụng của thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế tri thức.
2. Xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triên
kinh tế xã hội của thành phô
Giao Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Kế
hoạch đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đánh giá, và đề xuất mô
hình Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế
xã hội cho thành phố (tầm nhìn trung hạn). Các đối tượng nghiên cứu của mô hình dự
báo sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn) các lĩnh vực/nhu cầu sau:
- Tăng trưởng GDP và cơ cấu kinh tế (công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp...)
- Nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực (số lượng, theo cơ cấu ngành nghề ...)
- Tăng trưởng dân số
- Nhu cầu sử dụng đất cho các lĩnh vực
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- Nhu cầu giao thông phát triên kinh tế xã hội
- Nhu cầu sử dụng năng lượng và nước sạch
- Nhu cầu xử lý rác thải
- Ngập nước và nguyên tắc xử lý ngập
- Nhu cầu nhà ở phục vụ người dân và du lịch
- Nhu cầu vê dịch vụ y tế theo các cơ cấu
- Nhu cầu cho hệ thống giáo dục
- Nhu cầu vốn cho phát triên kinh tế
3. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh
Vận hành một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh đòi hỏi việc phải có đầy
đủ các thông tin đa chiêu đê điêu phối xử lý ở mức vĩ mô. Trung tâm điêu hành thông
minh là nơi sẽ tổng hợp tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu hàng ngày của thành phố
trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp ứng cứu, xử lý tình huống và giúp lãnh đạo các
cấp điêu hành một cách tổng thê.
4. Thành lập Trung tâm An toàn thông tin thành phố
Kèm theo sự phát triên của đô thị thông minh là hàng loạt các hệ thống CNTT,
thiết bị IoT, dữ liệu. Với việc thành phố chuyên hướng sang hoạt động và điêu hành
dựa trên dữ liệu số như một xu hướng tất yếu của thế giới, các nguy cơ từ an ninh
mạng sẽ cần phải được xác định và ngăn chặn ngay từ đầu. Do đó, việc thành lập
Trung tâm An toàn thông tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo an toàn thông tin
mạng, đánh giá rủi ro, giám sát, phát hiện tấn công, cảnh báo sớm, ngăn chặn kịp thời
và ứng cứu các sự cố liên quan đến an toàn thông tin cũng như an toàn cho các hệ
thống thông tin và các hệ thống tự động hóa, hệ thống giám sát, điêu khiên trong các
cơ sở hạ tầng, dữ liệu trọng yếu của thành phố.
5. Khung công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho đô thị thông minh
của Thành phố Hồ Chí Minh
Khung ICT cung cấp kiến trúc tổng quan vê công nghệ, bao gồm các phân lớp,
thành phần với chức năng khác nhau, đảm bảo tuân thủ định hướng "mở", cho phép
liên thông, chia sẻ hạ tầng, cơ sở dữ liệu, tích hợp thiết bị, đồng vận hành các giải
pháp của nhiêu nhà cung cấp và sử dụng chung các công cụ phân tích dữ liệu, tương
tác với người dùng.
Cũng như các khung kiến trúc cấp toàn cầu, hoặc khung kiến trúc quốc gia,
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khung kiến trúc ICT của Thành phố chỉ quan tâm về việc đảm bảo sự liên thông, chia
sẻ dữ liệu giữa các đơn vị với nhau mà sẽ không can thiệp chi tiết vào lựa chọn công
nghệ cụ thể và thiết kế triển khai chi tiết của từng đơn vị. Các đơn vị trong thành phố
căn cứ vào khung kiến trúc ICT này để xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin chi
tiết cho riêng mình, nhưng phải hướng đến tận dụng tối đa các cấu phần hạ tầng
chung của thành phố để triển khai các nhóm giải pháp công nghệ cụ thể theo chuyên
ngành.
Các nhà cung cấp giải pháp khi muốn tham gia cung cấp giải pháp cho đô thị
thông minh thành phố Hồ Chí Minh cần phải đáp ứng các yêu cầu về đồng vận hành
và tuân thủ các chuẩn mở của thế giới theo từng chuyên ngành, và cần công bố, trao
đổi thảo luận với đơn vị thường trực về công nghệ của thành phố cũng như với các
đơn vị chủ quản của lĩnh vực để đảm bảo phù hợp nhất với khung kiến trúc công
nghệ của đơn vị và của thành phố.
6. về việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
- Bổ sung và nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ về cung cấp dữ liệu mở trong nội
dung của chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao
năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh" (theo quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Xem đây là một trong những giải pháp
cốt lõi cho công cuộc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp.
- Thành phố đầu tư hoặc nghiên cứu triển khai cơ chế hợp tác với các đơn vị sở
hữu tài sản trí tuệ (như bản quyền phần mềm, dữ liệu nghiên cứu, thông tin chuyên
ngành...) làm kênh trung gian cung cấp miễn phí các tài sản trí tuệ phục vụ cộng đồng
người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và cộng đồng sáng tạo, khởi nghiệp.
- Ban hành các cơ chế đặc thù đảm bảo cho việc cấp phép thử nghiệm cho các
giải pháp ứng dụng ICT, khởi nghiệp có khả năng đem lại hiệu quả ngay cho các vấn
đề nóng được dễ dàng và nhanh chóng, không phải trải qua nhiều khâu thủ tục, thẩm
định...
- Nghiên cứu khả năng hoạch định một khu vực riêng chỉ dành để phát triển và
thử nghiệm các giải pháp sáng tạo (tương tự như dự án @22 của thành phố
Barcelona).
- Xây dựng cơ chế chính sách và hành lang pháp lý để triển khai các mô hình
cộng tác, kinh doanh mới giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tập trung
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vào lĩnh vực hợp tác trao đổi tri thức, sáng chế; xây dựng các chính sách kết nối giữa
các doanh nghiệp với nhau để cùng chia sẻ chi phí tiếp cận các sở hữu trí tuệ, công
nghệ mới.
- Xây dựng những giải pháp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về giảng
dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu tại địa phương, tại các khu
công nghệ cao; và ban hành các cơ chế ưu đãi về thuế thu nhập, ưu đãi về nhà ở v.v
để thu hút lực lượng lao động công nghệ cao đến tham gia xây dựng và phát triển
thành phố.
- Xây dựng và định hướng khuyến khích tinh thần sáng tạo thông qua giáo dục
và hình thành một nếp văn hóa xã hội sẵn sàng tiếp nhận đổi mới, trong đó lãnh đạo
các đơn vị nhà nước phải là những người tiên phong. Đánh giá hiệu quả đổi mới
thông qua số lượng các sáng kiến được áp dụng và hiệu quả kinh tế của sáng kiến so
sánh với cùng kỳ.
- Tăng cường trao đổi, làm việc với các công ty, tập đoàn quốc tế để có cam kết
tạo điều kiện cho phép sinh viên các ngành nghề được thực tập ngắn hoặc dài hạn,
qua đó học hỏi kiến thức và kỹ năng tri thức.
7. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách
Cơ chế chính sách chung
Xác định mục tiêu, nhiệm vụ triển khai Đề án là nội dung quan trọng và đưa
ngay vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm của thành phố.
Các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành,
lĩnh vực của các quận - huyện, sở - ban - ngành phải gắn với ứng dụng công nghệ
thông tin.
Đẩy mạnh thực hiện hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định
số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định
thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, áp dụng cho
việc thuê hạ tầng.
Liên quan đến hạ tầng đô thị thông minh
Xây dựng và ban hành quy định về việc phát triển hạ tầng thông tin cho đô thị
thông minh, đảm bảo việc xây dựng, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin của
đô thị thông minh tương thích với khung công nghệ và các nguyên tắc xây dựng đô
thị thông minh. Hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành thông
minh một cách đồng bộ, thống nhất, tăng cường hiệu quả khai thác.
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Trong giai đoạn 2019 - 2020 hoặc 2021 trở đi, xây dựng quy định về việc triển
khai hạ tầng kết nối IoT (IoT gateway) thuộc trách nhiệm chủ đầu tư các tòa nhà
thương mại, dân cư có quy mô lớn để tạo điều kiện cho việc phát triển các ứng dụng
và thiết bị IoT rộng rãi sau này.
Liên quan đến cơ sở dữ liệu
Xây dựng và ban hành các bộ mẫu dữ liệu, quy định và quy trình trong việc
cung cấp và sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung để đảm bảo tính chính xác và cập
nhật của dữ liệu.
Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng dữ liệu mở, quy định cụ thể các loại
dữ liệu nào là dữ liệu mật, nhạy cảm của nhà nước không thể cung cấp ra ngoài, trên
cơ sở đó xây dựng các chỉ tiêu khuyến khích các Sở ban ngành "mở" các dữ liệu còn
lại cho người dân và doanh nghiệp. Quy định rõ trong dữ liệu mở, loại dữ liệu nào có
thể áp dụng thu phí đối với người sử dụng, và các mức phí tương ứng theo độ phức
tạp của dữ liệu.
Xây dựng các bảng cam kết nhằm khuyến khích các doanh nghiệp cam kết với
chính quyền trong việc tham gia cung cấp các dữ liệu mở (dữ liệu phi thương mại và
không nhạy cảm của các doanh nghiệp) miễn phí cho cộng đồng.
Việc cung cấp dữ liệu cho người dân (như dữ liệu về giao thông, môi trường,
ngập nước...) cần phải đảm bảo tính hữu dụng, dễ hiểu, phục vụ được cho quá trình ra
quyết định của người dân. Cần hướng đến việc cung cấp dữ liệu được cá nhân hóa
theo từng đối tượng, hoàn cảnh sử dụng, giúp tăng độ chính xác trong việc ra quyết
định và giảm thời gian xử lý khi dữ liệu đến tay người dân.
Xây dựng cơ chế, quy định pháp lý về sử dụng dữ liệu cá nhân để đảm bảo tính
bảo mật thông tin cho người dân, doanh nghiệp.
Liên quan đến việc khuyến khích ứng dụng ICT
Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng CNTT
trong khai thác hoặc cung cấp các dịch vụ thông minh nhằm đổi mới quản lý, nâng
cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của các doanh nghiệp.
Xây dựng chính sách khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện các
giao dịch điện tử, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ, dịch vụ
thông minh vào cuộc sống để nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập và làm việc.
Tăng cường chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho phát triển và ứng dụng CNTT
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tại các cơ quan trong hệ thống chính trị; quan tâm đầu tư kinh phí cho việc hoàn thiện
hệ thống pháp lý, chuẩn hoá thông tin, chuẩn hoá các chỉ số báo cáo, thống kê, các
chế độ đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác phục vụ các hoạt động ứng dụng và phát
triên CNTT.
8. Nhóm giải pháp về tài chính
Cân nhắc sử dụng các giải pháp tài chính liệt kê dưới đây áp dụng cho các dự án
đô thị thông minh với các khuyến nghị sau:
- Đối với các dự án liên quan đến hạ tầng công nghệ (có chi phí đầu tư cao, công
nghệ thay đổi nhanh) và đòi hỏi nhiêu nguồn lực vận hành: Ưu tiên thuê dịch vụ từ
các doanh nghiệp đê giảm chi phí đầu tư ban đầu và tránh bị lạc hậu vê công nghệ.
- Đối với các dự án/dịch vụ có nguồn thu rõ ràng (kê cả dự án/dịch vụ công ích):
Xem xét xã hội hóa toàn phần hoặc chia theo khu vực đê xã hội hóa, giúp tận dụng
được nguồn lực của các doanh nghiệp tư nhân cũng như tạo môi trường cạnh tranh,
cũng như giúp người dân nhận được các dịch vụ chất lượng hơn và giúp phát triên
kinh tế.
- Đối với các dự án/Dịch vụ chưa có cơ chế vê nguồn thu: Xem xét áp dụng hình
thức PPP, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vận hành (ví dụ đổi đất lấy dịch vụ) hoặc
Nhà nước chủ động xây dựng các cơ chế vê nguồn thu (ví dụ như thu phí bảo vệ môi
trường từ các doanh nghiệp sản xuất đê đầu tư vận hành hệ thống quan trắc môi
trường) và tự thực hiện.
- Đối với các hệ thống liên quan đến an ninh, dữ liệu cần bảo mật, các dịch vụ
không thê tạo nguồn thu: Xem xét tự đầu tư vận hành với quy mô phù hợp, vừa phải.
a) Ngân sách nhà nước và Thành phố:
Vận dụng chi ngân sách của Thành phố, cũng như các nguồn vốn từ chương
trình mục tiêu của Ngân sách nhà nước trung ương, vốn hỗ trợ từ các Bộ - ngành, đặc
biệt là nguồn vốn dành cho ứng dụng CNTT-TT của Bộ Thông tin và Truyên thông
và nguồn vốn cho các chương trình nghiên cứu, phát triên khoa học của Bộ Khoa học
và Công nghệ.
Nghiên cứu phát hành trái phiếu đê có vốn đầu tư cho các dự án đô thị thông
minh. Các loại trái phiếu phổ biến gồm có: Trái phiếu công ích, trái phiếu thu nhập,
trái phiếu xanh (có mục đích sử dụng là đê cấp vốn cho các dự án "xanh" hoặc liên
quan đến bảo vệ môi trường).
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b) Hợp tác công - tư (PPP):
Thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân được khuyến khích cung
cấp bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ theo các hình thức PPP phổ biến
trên thế giới hiện nay như: Nhượng quyền khai thác (Franchise), thiết kế - xây dựng tài trợ - vận hành (DBFO), Xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT); Xây dựng chuyển giao - vận hành (BTO), Xây dựng - sở hữu - vận hành (BOO); Xây dựng vận hành - quản lý (BOM); Xây dựng - sở hữu - vận hành - chuyển giao (BOOT)...
c) Thuê hạ tầng, dịch vụ CNTT từ các doanh nghiệp:
Việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được thực hiện
theo các nguyên tắc như nâng cao hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong
các cơ quan nhà nước, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước. Trong trường hợp khả thi,
tiếp tục khai thác tối đa hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần mềm, phần cứng,
thông tin, dữ liệu đã có; xem xét áp dụng hình thức thuê dịch vụ tập trung trong phạm
vi của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các dịch vụ công nghệ
thông tin có tính chất, tính năng giống nhau mà nhiều cơ quan, đơn vị cùng có nhu
cầu sử dụng; thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ và phần mềm
được đặt hàng riêng để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ (nếu có) là tài sản thuộc sở
hữu của bên thuê.
d) Thu phí người sử dụng:
Thu phí sử dụng cho phép thành phố và các cơ quan pháp lý địa phương khác sử
dụng phí này để trang trải các chi phí liên quan đến việc phát triển các dịch vụ và
nâng cấp nhằm tăng chất lượng cuộc sống và dịch vụ. Bãi đỗ xe thông minh là một ví
dụ về những sáng kiến của đô thị thông minh có thể tận dụng việc thu phí sử dụng để
giúp chi trả cho dịch vụ.
e) Các nguồn vốn viện trợ nước ngoài (ODA, IMF, World Bank, ADB,
USTDA...)
Kêu gọi, vận động và tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức nước ngoài
cũng đóng vai trò quan trọng trong các dự án đô thị thông minh.
9. Nhóm giải pháp khuyến khích sự tham gia của người dân
a) Đảm bảo tính trong suốt, minh bạch trong các hoạt động xây dựng đô thị
thông minh:
- Tạo cơ hội tối đa cả về thời gian và cách thức cho người dân được tham gia
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góp ý để họ có cái nhìn toàn diện hơn về đô thị thông minh, đóng góp ý kiến về các
lĩnh vực trọng tâm và bày tỏ nhu cầu thực tế, cấp thiết của họ.
- Xây dựng trang thông tin điện tử chính thức của đô thị thông minh để thường
xuyên cung cấp, cập nhật thông tin và tương tác với người dân.
- Tiếp tục duy trì các tương tác giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền,
tăng cường đối thoại trong giai đoạn triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ,
chia sẻ các thành tựu đạt được để người dân thấy được vai trò quan trọng của mình
trong cả lộ trình xây dựng đô thị thông minh.
b) Tăng cường tương tác với người dân:
- Nội dung tương tác với người dân phải đơn giản, dễ hiểu, sinh động, và đặc
biệt là mang tính thực tiễn cao, nêu bật được lợi ích của từng giải pháp với cuộc sống
của người dân. Thành phố cần tận dụng tất cả các kênh thông tin truyền thông và sử
dụng chúng một cách linh hoạt tùy theo đối tượng người dân, trong đó chú trọng xây
dựng các kênh tương tác mới mang tính sáng tạo:
- Sử dụng các kênh mạng xã hội, tin nhắn, diễn đàn trực tuyến để tương tác với
người dân chủ yếu là tầng lớp thanh thiếu niên và những người ở độ tuổi từ 25-35
tuổi. Phân khúc người dân này sẽ đóng vai trò là những tuyên truyền viên không
chính thức chính cho đô thị thông minh.
- Sử dụng các kênh báo đài, tranh ảnh cổ động, quảng cáo ngoài trời truyền
thống để tiếp cận người dân một cách đại chúng chủ yếu để truyền thông về đô thị
thông minh. Có những kênh và nội dung phù hợp tập trung vào đối tượng người cao
tuổi và người lao động có thu nhập thấp để tiếp nhận lắng nghe các ý kiến của người
dân.
- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, các sự kiện về công nghệ thông tin, truyền
thông; các khu vực giới thiệu, trải nghiệm dịch vụ thông minh.
- Các sự kiện, hoạt động mang tính đột phá, các hoạt động bảo trợ của giới tri
thức, những người nổi tiếng,...
- Hệ thống tiếp nhận phản hồi kết hợp với các dịch vụ công trực tuyến.
c) Giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận các dịch vụ thông minh:
- Xây dựng các showroom công nghệ của đô thị thông minh, các mô hình trải
nghiệm trực tuyến để người dân qua đó hiểu được lợi ích của việc xây dựng đô thị
thông minh, đồng thời người dân cũng là phản hồi tốt nhất do là đối tượng thụ hưởng
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cuối cùng của các dịch vụ thông minh. Các dịch vụ thông minh cần được miễn phí
trong quá trình thử nghiệm.
- Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo cộng đồng diện rộng để nâng
cao khả năng tiếp nhận và sử dụng ICT của người dân - đặc biệt tập trung vào đối
tượng các hộ dân có thu nhập thấp; triển khai đào tạo công dân điện tử thông qua các
chính sách cho giáo dục đào tạo.
- Yêu cầu các dự án khi triển khai phải bao gồm việc xây dựng chương trình
truyền thông hướng dẫn sử dụng các dịch vụ thông minh cho người dân thông qua
các kênh như cổng thông tin trực tuyến, báo đài, trò chơi, e-learning, trung tâm học
tập cộng đồng... (nếu do doanh nghiệp đầu tư thì chi phí này sẽ do doanh nghiệp chịu
trách nhiệm).
10. Các giải pháp chuyên ngành theo từng lĩnh vực
a) Nhóm giải pháp về cải cách hành chính
- CQ1: Nền tảng dịch vụ công dân (Citizen Service Platform)
Triển khai công dân, doanh nghiệp điện tử với một mã số định danh nhằm kết
nối toàn bộ các thông tin dữ liệu, các giao dịch của người dân, doanh nghiệp với
chính quyền để từ đó phân tích, xử lý đưa ra các quyết sách, định hướng đáp ứng nhu
cầu tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Cho phép xây dựng một ứng dụng tích hợp duy nhất tương tác với người dân
trên tất cả các lĩnh vực. Qua nền tảng này, chính quyền có thể thu nhận ý kiến của
người dân, trao đổi, cung cấp thông tin. Dữ liệu thu thập có thể được quản lý theo
từng đối tượng, cho phép thực hiện các phân tích chuyên sâu. Các tính năng về thanh
toán, quản lý khách hàng đều có thể được tích hợp trên nền tảng này một cách xuyên
suốt.
Có các công cụ lập trình cho phép bên thứ 3 xây dựng các tiện ích kèm theo và
tận dụng được các tính năng có sẵn (thanh toán, quản lý khách hàng), khuyến khích
sự tham gia phát triển dịch vụ của cộng đồng sáng tạo.
Có thể tích hợp vào Trung tâm điều hành thông minh của thành phố (giải pháp
C11).
- CQ2: Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử
Khung kiến trúc Chính quyền điện tử là một tài liệu định hướng công tác ứng
dụng chính quyền điện tử của thành phố, mô tả tổng quan về hệ thống thông tin
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Chính quyên điện tử và cách thức tổ chức các ứng dụng này đê hỗ trợ các cơ quan
nhà nước tại thành phố thực hiện các lĩnh vực nghiệp vụ một cách có hiệu quả, nâng
cao năng lực tổ chức, điêu hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức,
doanh nghiệp.
- CQ3: Nâng cấp tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân
và doanh nghiệp
Nâng cấp hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 tập trung kết nối với
hệ thống vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hệ thống quản lý chất lượng
ISO điện tử gắn với các cơ sở dữ liệu nên tảng như công dân, doanh nghiệp, cán bộ
công chức, viên chức... và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đê cung cấp dịch
vụ công liên mạch, nhanh chóng.
- CQ4: Nâng cấp các ứng dụng nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan
nhà nước
Tăng cường ứng dụng CNTT đê thực hiện chuẩn hóa và tin học hóa các quy
trình công việc nội bộ, quy trình phối hợp xử lý liên thông giữa các cơ quan nhà nước
với nhau và trong giao dịch với công dân, doanh nghiệp.
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin vê quản lý nhà nước của cơ quan, kết nối
tới các hệ thống thông tin chuyên ngành, mở rộng nhiêu kênh tương tác giữa các cán
bộ và giữa cán bộ với người dân doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả, hiệu suất trong
phối hợp xử lý công việc và góp phần hiện đại hóa báo cáo, thống kê, các dữ liệu
được cập nhật trực tuyến trên nhiêu lĩnh vực.
Kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức, hệ thống ISO
điện tử, quản lý nguồn nhân lực, đào tạo tuyên dụng, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm,
đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến UBND thành phố, từ các
sở, ban, ngành đến các Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân quận, huyện
đến phường, xã.
b) Nhóm giải pháp về giao thông:
- GT1: Đầu tư nâng cấp hệ thống giám sát điều khiển và số hóa CSDL hạ
tầng ngành giao thông
Đầu tư nâng cấp, mở rộng các hệ thống điêu khiên, giám sát giao thông cho các
tuyến, nút giao trọng điêm của thành phố phục vụ công tác giám sát và điêu khiên
giao thông (hệ thống camera giao thông dùng chung, camera đo đếm lưu lượng, hệ
thống đèn tín hiệu giao thông kết nối vê Trung tâm, bảng quang báo, hệ thống chiếu
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sáng công cộng quản lý tập trung...).Triển khai số hóa dữ liệu cơ sở hạ tầng giao
thông, cùng công cụ thu thập, tích hợp, lưu trữ và cung cấp dữ liệu theo thời gian
thực, tích hợp vào hệ thống bản đồ số.
- GT2: Triển khai nền tảng tích hợp quản lý giao thông và hình thành
Trung tâm Điều khiển giao thông tích hợp, hướng tới Trung tâm Điều khiển
giao thông thông minh
Triển khai nền tảng tích hợp hệ thống quản lý và điều khiển giao thông, từng
bước hình thành Trung tâm điều hành giao thông thông minh dựa trên mô hình tại các
nước phát triển cũng như dự thảo Khung kiến trúc hệ thống giao thông thông minh
mà Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng với 10 chức năng chính: Giám sát giao
thông, Điều khiển giao thông, Cung cấp thông tin giao thông, Hỗ trợ xử lý vi phạm
an toàn giao thông, Giám sát và điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng,
Tích hợp dữ liệu thanh toán điện tử, Quản lý nhu cầu giao thông, Quản lý vận tải
hàng hóa, Chia sẻ thông tin theo yêu cầu, Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
(GlS).
Ngoài ra dần dần sẽ tích hợp thêm các hệ thống sau:
+ Cổng thông tin trực tuyến trên nền bản đồ số để cung cấp thông tin giao thông
cho người dân và doanh nghiệp theo nhu cầu
+ Ứng dụng thông tin địa lý GIS phục vụ công tác quản lý và khai thác kết cấu
hạ tầng giao thông (số hóa dữ liệu công trình đường bộ, cầu đường bộ, hệ thống chiếu
sáng công cộng, biển báo hiệu đường bộ, cây xanh...)
+ Hệ thống kiểm soát tải trọng xe tự động và hệ thống kiểm soát hoạt động kinh
doanh vận tải trên cơ sở dữ liệu giám sát hành trình.
+ Hệ thống thu phí điện tử ETC tại các trạm thu phí BOT trên địa bàn thành
phố và các trạm lân cận.
+ Hệ thống vé điện tử cho phương tiện xe buýt.
- GT3: Xây dựng mô hình dự báo tình hình giao thông toàn thành phố
Xây dựng mô hình dự báo tình hình giao thông đô thị phục vụ quy hoạch; đánh
giá tác động của các dự án ngành giao thông trước khi triển khai.
- GT4: Hệ thống thanh toán điện tử xuyên suốt
Triển khai vé điện tử cho xe buýt và phần mềm quản lý hệ thống xe bus sử dụng
một loại thẻ thông minh duy nhất để đi lại, dễ dàng nạp tiền vào thẻ từ các kênh thanh
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toán điện tử.
Trong tương lai vé điện tử có thể được sử dụng liên thông cho tất cả các hệ
thống giao thông công cộng của TP.HCM như xe buýt, BRT, metro, phà... Hướng tới
chỉ sử dụng một hệ thống thanh toán điện tử duy nhất cho tất cả các hệ thống.
- GT5: Quản lý nhu cầu giao thông (Traffic Demand Management):
Triển khai các giải pháp thu phí lưu thông đặc biệt để hạn chế ô tô vào trung tâm
thành phố trong các giờ cao điểm. Giải pháp có thể sử dụng kết hợp giữa thẻ từ RFID
và hệ thống camera nhận diện bảng số để thực hiện thu phí tự động, đồng thời cảnh
báo cho cảnh sát giao thông các trường hợp xe không có thẻ để ngưng phương tiện và
xử phạt.
Tập trung khai thác dữ liệu giám sát hành trình của các phương tiện vận tải hàng
hóa và hành khách trên địa bàn thành phố (xe buýt, xe khách, taxi, Uber, Grab...)
phục vụ công tác quản lý, kiểm soát, xử phạt và cấp phép.
Triển khai các giải pháp đỗ xe thông minh cho việc đỗ xe bên lề đường, bao
gồm việc quản lý theo dõi từ xa, ứng dụng trên điện thoại di động giúp tìm vị trí còn
trống, thanh toán phí tự động, và điều chỉnh giá cước linh hoạt tương ứng với nhu cầu
sử dụng.
Khuyến khích các công ty, cơ quan nhà nước có chính sách tham gia hỗ trợ cho
việc giảm nhu cầu di chuyển của nhân viên. Xây dựng các chính sách hỗ trợ về chi
phí giúp các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh việc sử dụng các công cụ CNTT hỗ
trợ cho phép nhân viên làm việc từ xa, làm việc tại nhà.
Nghiên cứu hình thành các đội xe buýt nhỏ đưa đón học sinh cho các trường tiểu
học, trung học cơ sở theo mô hình của các nước tiên tiến (áp dụng cho các học sinh
có người thân ở nhà) và điều chỉnh giờ tan học cho các trường học sớm hơn giờ tan
tầm.
- GT9: Triển khai ứng dụng BIM và GIS để quản lý cơ sở hạ tầng giao
thông
Sử dụng hệ thống cảm biến IoT để giám sát tình trạng và tuổi thọ cơ sở hạ tầng
thông qua đó có thể dự báo thời điểm bảo trì bảo dưỡng nhằm tiết kiệm chi phí và
nhân lực.
c) Nhóm giải pháp về môi trường
- MT1: Nâng cấp, mở rộng hệ thống giám sát thu gom rác thải thời gian
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thực
Hệ thống bao gồm các thiết bị giám sát lắp đặt trên xe chở rác và lắp đặt tại
thùng đựng rác. Thông qua các phương pháp quản lý này để có thể tối ưu lộ trình
hoặc xử lý các sự cố. Giai đoạn 1: lắp đặt cho các xe chở rác. Giai đoạn 2: dựa trên
công nghệ IoT, tiến hành lắp đặt các cảm biến cho thùng rác; thùng rác sẽ gửi tín hiệu
khi đầy để tiến hành thu gom.
- MT2: Mở rộng mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường
Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường thành phố, bảo đảm thống nhất trên
phạm vi toàn thành phố; đồng bộ, tiên tiến và đáp ứng nhu cầu thu thập dữ liệu điều
tra cơ bản về môi trường, tài nguyên nước, khí tượng - thủy văn, phục vụ có hiệu quả
cho công tác xử lý, khắc phục, dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường.
Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn thánh
phố, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường; cung cấp các đánh giá về
diễn biến chất lượng môi trường trong khu vực được của từng khực vực được quan
trắc để phục vụ các yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; hay các nguy cơ
ô nhiễm, suy thoái môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường,
phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin.
- MT3: Nâng cấp cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin và cảnh báo
cho người dân
Xây dựng cổng thông tin điện tử về lĩnh vực môi trường. Cung cấp các số liệu
về đo đạc thời gian thực tới người dân và doanh nghiệp. Triển khai các kiến thức về
môi trường - phát triển bền vững, để định hướng cộng đồng.
- MT4: Xây dựng ứng dụng phân tích và dự báo về môi trường thời gian
thực
Dựa trên các dữ liệu đầu vào quá khứ - các số liệu đã quan trắc, số liệu đầu vào
hiện thời, và số liệu dự báo; để đưa ra tất cả các "dự báo và cảnh báo thời gian thực"
trên mọi lĩnh vực của môi trường bền vững (lĩnh vực môi trường nước, môi trường
không khí, môi trường đất, đa dạng sinh học...)
- MT5: Hệ thống giám sát liên tục phục vụ cho các bãi rác, lò xử lý rác thải
Hệ thống này bao gồm nhiều hạng mục khác nhau: giám sát không khí tại các
ống khói của lò đốt rác, giám sát chất lượng nước mặt và nước ngầm xung quanh bãi
rác.
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- MT6: Hệ thống tính toán dữ liệu quy hoạch môi trường cho phát triển
bền vững
Dữ liệu quy hoạch sẽ được sử dụng đê xây dựng các kế hoạch phát triên môi
trường và cảnh báo sớm cho người dân. Bên cạnh đó, hệ thống này sẽ đưa ra các mục
tiêu vê môi trường dựa trên các kết quả phân tích hiện tại.
d) Nhóm giải pháp về chống ngập
- CN1: Xây dựng hệ thống dự báo thời tiết tiểu vùng thời gian thực
Hệ thống sẽ lấy thông tin từ các tram quan trắc khí tượng thủy văn có sẵn, kết
hợp với các trạm xây mới đê lập thành mạng lưới trạm quan trắc.
Các số liệu tức thời từ các trạm này và số liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu sẽ tạo
thành chuỗi số liệu theo thời gian, làm thành đầu vào cho các mô hình dự báo thời tiết
khác nhau. Từ đó, đưa ra các bản tin dự báo với độ chính xác cao.
- CN2: Xây dựng hệ thống cảm biến giám sát ngập
Hệ thống giám sát sông giúp theo dõi mực nước, biến động, lưu tốc dòng
chảy. cũng như cung cấp các cảnh báo cần thiết khi xảy ra thảm hoạ.
Các cảm biến trong hệ thống cống thoát nước của thành phố cung cấp các cảnh
báo khi mực nước trong lòng cống dâng cao có khả năng gây ngập cục bộ.
- CN3: Xây dựng hệ thống dự báo lũ
Thông qua các trạm quan trắc mưa được lắp đặt phía trên lưu vực hồ chứa sẽ
liên tục cung cấp các dữ liệu tức thời vê lượng mưa. Bên cạnh đó, các biện pháp dự
báo thời tiết tiêu vùng cho sẽ cho được tình trạng thời tiết trong một khoảng thời gian
ngắn - lượng mưa dự báo trong thời gian ngắn. Các số liệu này được đẩy vào trong
các mô hình dự báo khác nhau nhằm tính toán ra lưu lượng dự báo trên sông; từ đó
đưa ra được mô hình dự báo lũ.
- CN4: Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển hồ chứa kết nối với hệ
thống dự báo lũ
Thông qua dữ liệu dự báo từ hệ thống Mô hình dự báo lũ - CN2, hệ thống này sẽ
tính toán, đưa ra các kịch bản xả lũ khác nhau sao cho tối ưu nhất vê mặt sử dụng cho
các hồ chứa nước.
- CN5: Xây dựng hệ thống cảnh báo xả lũ nhằm thông báo tới chính quyền,
người dân khi xả lũ hồ
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Cung cấp cho người dân những thông tin một cách nhanh nhất và cập nhật nhất

để kịp thời làm các biện pháp ứng phó khi các thủy điện, hồ chứa đầu nguồn xả nước
gây ảnh hưởng tới người dân hạ lưu.
- CN6: Xây dựng mô hình mô phỏng truyền lũ tính toán mực nước tại
thành phố Hồ Chí Minh dựa trên lượng nước xả của hồ chứa
Tính toán dựa vào nhiều các thông tin khác nhau nhằm đưa ra có mô phỏng về
quá trình chậm lũ của khu vực sau khi có xả nước lớn từ các hồ chứa.
- CN7: Xây dựng các trạm quan trắc trên sông, dựa vào các đặc tính thủy
văn để dự báo triều cường
Dựa trên các quy luật về thuỷ triều và triều cường ảnh hưởng tới thành phố, các
trạm quan trắc sẽ lưu trữ các thông tin này và đưa dự báo một cách chính xác nhất
cho mô hình dữ liệu sau đó, như hệ thống "Mô hình cộng lũ", mô hình "bản đồ ngập
lụt."
- CN8: Tích hợp viễn thám và GIS phục vụ nhiệm vụ thoát nước, chống
ngập của thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng mô hình mô phỏng phục vụ công tác quản lý và quy hoạch hệ thống
thoát nước chống ngập, nhằm trợ giúp người quản lý biết được tình hình một cách
chính xác những gì đang diễn ra khi có sự cố về ngập lụt.
e) Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực:
- NL1: Triển khai nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả dự báo cung cầu
nguồn nhân lực
Đối với việc dự báo nhu cầu lao động:
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu nhu cầu lao động (kết nối với cơ sở dữ liệu doanh
nghiệp) và xây dựng cổng thông tin điện tử, cấp tài khoản và yêu cầu các doanh
nghiệp định kỳ cập nhật hoặc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng.
+ Xây dựng thư viện điện tử về các kỹ năng đào tạo nghề (dựa trên các tiêu
chuẩn quốc tế) và thực hiện các khảo sát trắc nghiệm trực tuyến (dần dần thay thế các
khảo sát thủ công) với các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu sử dụng kỹ năng lao
động.
+ Sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin xã hội (social listening) và phân tích
dữ liệu lớn để bổ trợ thông tin cho việc dự báo nhu cầu lao động và kỹ năng đào tạo.
+ Các trường đại học, cao đẳng, xây dựng cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên và các
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kênh thông tin khảo sát trực tuyến để tìm hiểu nắm bắt mức độ hài lòng và nhu cầu
của doanh nghiệp liên quan đến chất lượng đào tạo và kỹ năng cần thiết cho sinh viên
tốt nghiệp.
+ Cung cấp dữ liệu mở cho các đơn vị đào tạo (để điều chỉnh nội dung đào tạo)
và các tổ chức doanh nghiệp (để xã hội hóa các nguồn tài chính về tái đào tạo, thu hút
lao động).
Đối với việc dự báo nguồn cung lao động:
+ Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư, tạm trú, lưu trú để
trên cơ sở đó xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cung lao động. Yêu cầu Ủy ban nhân
dân phường xã định kỳ rà soát và cập nhật thông tin về tình trạng nghề nghiệp của cư
dân trên địa bàn vào công cụ phần mềm trên cổng thông tin điện tử.
+ Xác định các ngành nghề mũi nhọn, cần lao động chất lượng cao và thống
nhất các tiêu chí về chứng chỉ hành nghề. Trên cơ sở đó ban hành các quy định về
chứng chỉ hành nghề phù hợp (có thể thông qua các tổ chức tư nhân để tổ chức thi và
cấp các chứng chỉ liên quan) và tổ chức kết nối (hoặc xây dựng bổ sung) các cơ sở dữ
liệu chứng chỉ hành nghề từ các ngành để quản lý tập trung.
+ Kết nối với cơ sở dữ liệu sinh viên của các trường đại học để nắm bắt, thống
kê số lượng học sinh theo niên học, ngành nghề, danh sách kỹ năng và bằng cấp v.v.
+ Cung cấp dữ liệu mở cho thị trường tuyển dụng.
- NL2: Triển khai ứng dụng ICT vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý,
đánh giá nguồn nhân lực cán bộ, công chức, viên chức
Nâng cấp mở rộng phần mềm quản lý cán bộ của thành phố nhằm có thể thực
hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trực tuyến.
Triển khai phân hệ phần mềm về quản lý đào tạo để quản lý các chương trình
đào tạo, để đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo và liên thông với các cơ sở
dữ liệu cán bộ để cập nhật năng lực sau khi đào tạo.
- NL3: Triển khai ứng dụng học tập trực tuyến (e-learning)
Hệ thống đào tạo từ xa và học trực tuyến cho phép đào tạo mọi lúc mọi nơi,
truyền đạt kiến thức theo yêu cầu, thông tin đáp ứng nhanh chóng. Học viên có thể
truy cập các khoá học bất kỳ nơi đâu, bất cứ thời gian nào, hỗ trợ các thiết bị di động.
- NL4: Nâng cấp, mở rộng giải pháp quản lý trường học để đẩy mạnh thu
thập thông tin quá trình học tập của học sinh hướng đến giáo dục định hướng cá
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thể
Tận dụng cơ sở dữ liệu dùng chung ngành giáo dục đào tạo, thu thập thêm các
dữ liệu về học sinh, sinh viên qua các hoạt động học tập trực tuyến, ngoại khoá, thông
tin từ mạng xã hội... để thực hiện phân tích, đề xuất cho học sinh học tập theo tiến độ
của bản thân.
- NL5: Triển khai sách giáo khoa điện tử cho thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng phiên bản điện tử cho bộ sách giáo khoa riêng của thành phố Hồ Chí
Minh, biên soạn theo khung chương trình mới với những nội dung sát với đặc thù
riêng của thành phố Hồ Chí Minh về lịch sử, địa lý, văn hóa, con người, kinh tế.
chú ý đến phương ngữ vùng, miền. Đồng thời, tích hợp các chủ đề gắn với thực tiễn
cuộc sống của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
- NL6: Xây dựng lớp học tương tác sử dụng các thiết bị thông minh tại các
trường cấp 1,2,3
Xây dựng lớp học tương tác thông minh bao gồm các thiết bị điển hình: Thiết bị
tương tác thông minh; Phần mềm soạn thảo giáo án tương tác; Hệ thống giáo án điện
tử; Phần mềm mô phỏng và thực hành ảo mô phỏng các tình huống thực tế.
- NL7: Đấy mạnh chương trình đổi mới, sáng tạo dạy và học STEM
Với phương pháp STEM - Science (Khoa học), Technology (Công nghệ),
Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học), chương trình tích hợp các môn học đào
tạo, trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các em học sinh tìm hiểu, thực
nghiệm, tương tác, thực hành và tạo ra được những sản phẩm hay giải quyết các vấn
đề trong cuộc sống hằng ngày từ đó tăng khả năng sáng tạo, cải tiến trên nền tảng
kiến thức học được.
Đẩy mạnh đào tạo các chương trình dạy lập trình máy tính, robotics, các chương
trình mô phỏng ảo, thực hành ảo. cho học sinh ngay từ phổ thông.
f) Nhóm giải pháp về chỉnh trang đô thị:
- CT1: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tự chọn phương án tái định cư
Hệ thống sẽ đưa lựa chọn địa điểm tái định cư phù hợp với nhu cầu của người
dân trong diện giải toả. Thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành
xây dựng, hệ thống sẽ lấy ra các thông tin dự án tái định cư. Kết hợp với các yêu cầu
từ phía người dùng như khoảng cách tới các dịch vụ cộng đồng, giá tiền, diện tích sử
dụng. để đưa gợi ý phù hợp nhất. Sau khi có được lựa chọn phù hợp với mình, hệ
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thống sẽ tự động kết nối và chuyên qua giai đoạn hỗ trợ tư vấn mua bán bất động sản
sao cho phù hợp.
- CT2: Xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị
Hệ thống số hoá các công trình kiến trúc trong thành phố và lưu trữ tại CSDL
dùng chung. Dựa trên các thông tin này sẽ đưa ra mô hình mô phỏng thành phố dưới
dạng 3D. Khi có công trình mới được xin cấp phép xây dựng, phần mêm sẽ tự động
phân tích dựa trên các thông tin của công trình định xây mới như chiêu cao, diện tích,
không gian chiếm lĩnh.
Hệ thống đưa ra giải pháp tích hợp vê không gian đô thị đê góp phần giảm thiêu
ùn tắc giao thông trong tương lai. Hệ thống đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính
xác các đồ án được duyệt vào hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch hướng đến cho phép
các tổ chức, doanh nghiệp và công dân có thê dễ dàng tra cứu thông tin cần thiết vê
quy hoạch, kiến trúc tại những khu đất, lô đất. Hệ thống đảm bảo cập nhật kịp thời
thực trạng môi trường, không gian và các hoạt động đô thị đê hỗ trợ công tác tham
mưu, ra quyết định vê quản lý
- CT3: Xây dựng hệ thống quản lý đèn chiếu sáng công cộng thông minh
Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng toàn thành phố được điêu khiên tập trung,
có khả năng tự động vận hành theo các quy tắc lập trình trước nhằm mục tiêu tiết
kiệm năng lượng trong khi vẫn đảm bảo khả năng chiếu sáng và tính thẩm mỹ. Hệ
thống cột đèn chiếu sáng công cộng có thê tích hợp thêm các loại cảm biến, camera
giám sát đê phục vụ mục đích an ninh, an toàn, giám sát môi trường, tương tác với
người dân.
g) Nhóm giải pháp về y tế:
- YT1: Xây dựng Hồ sơ quản lý sức khỏe người dân và bệnh án điện tử, kết
hợp với chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trong ngành
Triên khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử lưu trữ toàn bộ quá trình
khám chữa bệnh của bệnh nhân tại các bệnh viện và được chia sẻ, tra cứu lịch sử trên
tất cả các lần khám bệnh. Các bệnh án điện tử phải có khả năng trao đổi liên thông
giữa các bệnh viện. Xây dựng chuẩn các thông tin vê bệnh án, các chuyên khoa khám
bệnh, cấp phép hành nghê, cơ sở y tế, trang thiết bị y tế, dược.
- YT2: Số hóa kho hồ sơ bệnh án và hồ sơ y tế
Từng bước số hóa kho hồ sơ bệnh án bằng giấy tại các bệnh viện.
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- YT3: Các công cụ quản lý thông minh cho bệnh viện và khám chữa bệnh

từ xa
Triển khai cho tất cả bệnh viện và cơ sở y tế phần mềm quản lý bệnh viện (HIS)
tích hợp với hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), hệ thống chẩn đoán hình ảnh
(PACS).
Nghiên cứu triển khai thêm các giải pháp về thẻ khám bệnh thông minh, đăng ký
khám bệnh từ xa, thanh toán bảo hiểm y tế, các ứng dụng giúp hội chẩn từ xa (telediagnostic), điều trị từ xa (tele-medicine), các công cụ hỗ trợ, quản lý sức khỏe theo
mô hình Bác sỹ gia đình.
- YT4: Hệ thống cấp cứu thông minh
Triển khai hệ thống quản lý mạng lưới cấp cứu vệ tinh 115, tích hợp các thiết bị
và hệ thống hỗ trợ cấp cứu khác (trung tâm điều hành, thiết bị truyền thông tin hình
ảnh, paramedics).
- YT5: Hệ thống GIS cho y tế dự phòng phục vụ công tác dự báo và phòng
chống dịch bệnh
Xác định phân bố mô hình bệnh tật theo thời gian trong năm giúp lãnh đạo bệnh
viện chủ động phân bổ nguồn lực phục vụ người bệnh. Áp dụng hệ thống thông tin
địa lý như lượng mưa, độ ẩm, độ cao, sông hồ, ao suối để tính toán khả năng dự báo
về dịch bệnh và khả năng lây lan của dịch bệnh dựa vào các công thức chuyên ngành
y tế.
- YT6: Cổng tích hợp dữ liệu Sở Y tế
Xây dựng Cổng cho Sở Y tế cho phép tất cả các bệnh viện và cơ sở y tế gửi dữ
liệu khám chữa bệnh hàng ngày lên Sở.
Cổng cung cấp thông tin cho người dùng, cơ sở khám chữa bệnh, lãnh đạo bệnh
viện, khai thác dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở (bao gồm các lĩnh vực: thống kê y tế,
chỉ dẫn về dịch vụ y tế và an toàn thuốc, sau đó có thể mở rộng ra các lĩnh vực khác
như dịch bệnh, y tế dự phòng...).
- YT7: Xây dựng hệ thống phân tích dự báo về y tế, bảng thông tin
(dashboard) cho lãnh đạo
Thu thập và phân tích dữ liệu cá nhân, bệnh án, thiết bị, dữ liệu từ các thiết bị
cảm ứng, thông tin từ mạng xã hội để xác định các giải pháp hành động phù hợp.
- YT8: Triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa trên nền tảng IoT
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Sử dụng các thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh ứng dụng IoT (thiết bị đeo
tay, theo dõi bệnh nhân từ xa) thu thập dữ liệu và để cảnh báo ngay cho nhân viên y
tế khi có bất thường xảy ra.
h) Nhóm giải pháp về an toàn thực phẩm:
- TP1: Xây dựng cổng thông tin điện tử thực hiện cấp phép bằng dịch vụ
công trực tuyến cho doanh nghiệp, tuyên truyền, kiến thức về an toàn thực
phẩm
Triển khai các ứng dụng CNTT cho quản lý dịch vụ công, cũng như các hoạt
động điều hành của cơ quan chuyên trách về an toàn thực phẩm của thành phố.
Quản lý doanh nghiệp cấp phép và các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến an
toàn thực phẩm. Đảm bảo liên thông các cấp. Các số liệu có thể được công bố công
khai và có thể chia sẻ (đặc biệt là dữ liệu về kiểm tra, xử phạt).
- TP2: Hệ thống quản lý cơ sở kiểm nghiệm
Triển khai phần mềm Quản lý các cơ sở kiểm nghiệm. Đảm bảo liên thông số
liệu cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, phân tích về an toàn thực phẩm.
- TP3: Các giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa thực phẩm
Đảm bảo các thực phẩm lưu thông trong thành phố đều có thể truy xuất nguồn
gốc dễ dàng, liên kết với các doanh nghiệp ngoài tỉnh.
Từng bước tiến đến xác thực nguồn gốc toàn bộ các khâu trong chuỗi cũng như
tiến đến mức cao hơn cung cấp thông tin chi tiết về quá trình xử lý trong từng khâu.
- TP4: Ứng dụng phục vụ công tác thanh tra - kiểm tra theo quy trình định
sẵn
Ứng dụng trên các thiết bị máy tính bảng cho phép truy cập thông tin đăng ký
cấp phép của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, lịch sử vi phạm. Hỗ
trợ các bảng kiểm tra (checklist) theo một quy trình định sẵn để hỗ trợ cán bộ kiểm
tra, cho phép chụp ảnh, lưu bằng chứng, cập nhật dữ liệu thời gian thực.
i) Nhóm giải pháp về an ninh trật tự - an toàn:
- AN1: Xây dựng Trung tâm an ninh - ứng cứu khẩn cấp thành phố
Trung tâm an ninh - ứng cứu khẩn cấp thành phố sử dụng đầu số 112 (trên nền
tảng tích hợp các hệ thống 113, 114, 115 đã liên thông của các đơn vị Công an thành
phố, cảnh sát PCCC, cấp cứu 115) để tiếp nhận, xử lý thông tin, điều phối nguồn lực
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xử lý ngoài hiện trường. Các nội dung chính bao gồm:
+ Hệ thống định vị thuê bao;
+ Tích hợp hệ thống camera giám sát an ninh và hệ thống camera xã hội hóa;
+ Trang bị các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại, các thiết bị chuyên dùng sử
dụng các công nghệ tiên tiến giúp thu thập thông tin về sự cố, đảm bảo an toàn cho
bộ phận ngoài hiện trường.
+ Tích hợp hệ thống cảnh báo cháy nhanh của Cảnh sát PCCC, hệ thống điều
hành mạng lưới cấp cứu vệ tinh 115.
+ Triển khai giải pháp điều phối lực lượng phản ứng nhanh kèm theo các công
cụ định vị cho các phương tiện tham gia tuần tra, xử lý sự cố
+ Khả năng định vị cuộc gọi phục vụ công tác sàng lọc và xác thực sự cố.
+ Tính năng nhận dạng khuôn mặt, phát hiện đám đông, nhận diện biển số.
+ Tích hợp hệ thống báo động tự động, các hệ thống thiết bị cảm biến ghi nhận
tiếng súng, tiếng nổ tại các khu vực công cộng.
+ Gửi tin thông báo đến người dân trong phạm vi ảnh hưởng của sự cố (để kịp
thời sơ tán) và người dân gần phạm vi ảnh hưởng của sự cố (để chủ động tránh).
Có thể tích hợp vào Trung tâm điều hành thông minh của thành phố (giải pháp
C11).
- AN2: Số hóa, chuấn hóa và xây dựng các cơ sở dữ liệu quan trọng (lưu
trú, tạm trú, vi phạm giao thông...)
Triển khai số hóa và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu hiện có như dữ liệu chứng
minh nhân dân, căn cước, đăng ký phương tiện, tiền án tiền sự. Nâng cấp và mở
rộng các cơ sở dữ liệu hiện có như cơ sở dữ liệu quản lý con dấu đã triển khai quá lâu
(từ năm 1995) và cơ sở dữ liệu quản lý văn thư và hồ sơ công việc.
- AN3: Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp bao gồm dữ liệu
hành chính kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu riêng ngành Công an
Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp của Công an thành phố bao gồm: Cơ
sở dữ liệu hành chính kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của đô thị thông minh và
cơ sở dữ liệu nghiệp vụ riêng của Công an thành phố nhằm phục vụ cho công tác
quản lý nghiệp vụ riêng của ngành và được bảo mật riêng.
- AN4: Nâng cấp mở rộng các hệ thống camera an ninh và kết nối, tích hợp
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các camera xã hội hóa
Triên khai nâng cấp và kết nối các hệ thống camera an ninh và camera xã hội
hóa (khoảng 7.000 camera) quản lý tập trung tại các Công an Quận huyện. Có tính
năng nhận diện, nhận dạng, giám sát, thời gian lưu trữ đạt yêu cầu.
Danh mục này bao gồm các giải pháp công nghệ thông tin và truyên thông khả
thi đê triên khai trong giai đoạn 2017 - 2025. Lộ trình cụ thê sẽ được xây dựng và
thông qua trong kế hoạch triên khai hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố.
V. Lộ trình triển khai Đề án:
1. Lộ trình tổng quát:
1.1. Giai đoạn 1 (2017 - 2020):
- Triên khai xây dựng nên tảng công nghệ cho đô thị thông minh trong đó tập
trung vào Hạ tầng điện toán đám mây, Trung tâm dữ liệu dự phòng, Nên tảng dữ liệu
mở, Nên tảng phân tích dữ liệu lớn, Kho dữ liệu dùng chung và các CSDL dùng
chung, Trung tâm điêu hành thông minh (IOC) với các nên tảng dịch vụ công dân và
Trung tâm giám sát an ninh thông tin (SOC - có thê được tích hợp vào Trung tâm
IOC).
- Triên khai một số các giải pháp thông minh đáp ứng những nhu cầu cấp thiết
hiện nay của thành phố theo các chương trình đột phá đê sớm mang lại lợi ích thiết
thực cho người dân, bao gồm: Chính quyên số, giao thông, môi trường, chống ngập,
an ninh trật tự, y tế & sức khỏe người dân..
1.2. Giai đoạn 2 (2021 - 2025):
- Tập trung triên khai các giải pháp thông minh trong các lĩnh vực chuyên ngành
một cách đồng bộ, giúp giải quyết các vấn đê quan trọng của thành phố trong nhiêu
lĩnh vực. Các giải pháp thông minh chuyên ngành đã khởi động triên khai từ giai
đoạn 1 cần tiếp tục được mở rộng, cùng với việc cập nhật dữ liệu
1.3. Giai đoạn 3 (Sau 2025):
- Tiếp tục đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn sau 2025 hướng đến
tầm nhìn dài hạn hơn. Nên tảng công nghệ sẽ tiếp tục được củng cố đê nâng cao năng
lực xử lý, lưu trữ, mức độ an toàn, bảo mật. Các giải pháp thông minh được nâng cấp
theo hướng ngày càng thông minh hơn và mở rộng ra các lĩnh vực khác của đời sống.
Lưu ý:
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Ưu tiên triển khai ngay các dự án đã được phê duyệt và đảm bảo

tiến độ các dự án CNTT trọng điểm đang thực hiện. Rà soát các dự án đang được đề
xuất để đảm bảo phù hợp với định hướng, khung công nghệ được đề xuất trong Đề
án,

trong

đó,

đặc

biệt

các

mục

tiêu,

nhiệm

vụ

có

sự

chồng

lấn giữa các lĩnh vực chuyên ngành cần được ưu tiên triển khai trên nền tảng hạ tầng
và dữ liệu chung của thành phố để nâng cao khả năng liên thông, tích hợp, chuẩn
hóa (về dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ) và tiết kiệm chi phí đầu tư.
Một số giải pháp dễ thực hiện và mang lại hiệu quả ngay cần được tạo điều kiện
để sớm triển khai, làm tiền đề cho sự ủng hộ và tham gia của người dân, doanh
nghiệp đối với các bước thực hiện tiếp theo.
VI. Tổ chức thực hiện Đề án
1. Ủy ban nhân dân thành phố:
Xem xét, quyết định về cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các bên có
liên quan để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bên, tránh tình trạng
chồng chéo hoặc không rõ ràng về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.
Quản lý tình hình triển khai Đề án tại các sở, ban, ngành và quận, huyện. Xem
xét và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.
Định kỳ hàng năm tổ chức rà soát, cập nhật Đề án để đảm bảo Đề án luôn bám
sát theo nhu cầu, điều kiện thực tế của thành phố; tình hình triển khai các công việc
cụ thể của Đề án; các chỉ đạo, định hướng mới của Đảng, Chính phủ; và các tiêu
chuẩn, kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới. Các nội dung chính cần rà soát, cập nhật
định kỳ hàng năm bao gồm: danh mục các dự án, mức độ ưu tiên của các dự án, lộ
trình thực hiện dự án, kế hoạch triển khai cụ thể... Đối với những điều chỉnh lớn đối
với nội dung Đề án cần báo cáo Thành ủy xem xét, quyết định.
Chỉ đạo các sở, ban, ngành hoàn thiện bộ tiêu chí đo lường, đánh giá hiệu quả
xây dựng đô thị thông minh (trên cơ sở các tiêu chí đề xuất trong Đề án này) và tiến
hành đo lường, đánh giá hiệu quả thực hiện trên thực tế.
2. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh:
Hợp tác với Thành phố trong đào tạo cung cấp nguồn nhân lực
chất lượng cao; tổ chức nghiên cứu các giải pháp phục vụ việc triển khai các chương
trình, đề án nhằm xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.
3. Sở Thông tin và Truyền thông:
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Là cơ quan thường trực giúp việc cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc
theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện Đề án.
Phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho các dự
án theo từng lĩnh vực.
Chủ trì theo dõi, giám sát tình hình thực hiện nội dung Đề án, tổng hợp báo cáo
Ủy ban nhân dân thành phố (định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu). Chủ trì tổ chức sơ
kết hàng năm thực hiện Đề án để rút kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện.
Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế
hoạch và Đầu tư trong việc đề xuất xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất
lượng, tiến độ của Đề án và phối hợp với các sở, ban, ngành tìm phương án giải
quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định đối với các vấn đề
vượt quá thẩm quyền. Đề xuất các cơ chế chính sách cần thiết thúc đẩy thực hiện Đề
án.
Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển ICT trong xây dựng đô thị thông
minh trình Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết
định.
Chủ trì ban hành các tiêu chuẩn, quy định về công nghệ cho các dự án ICT cho
đô thị thông minh, đảm bảo khả năng kết nối hệ thống, chia sẻ dữ liệu, dùng chung hạ
tầng, hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện và giám sát các dự án, giải pháp để đảm
bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định đã ban hành.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong xây dựng
đô thị thông minh của mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội.
Tăng cường mối quan hệ, tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương,
đặc biệt là sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và sự hỗ trợ, tăng cường năng lực
quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền
thông.
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí
thực hiện các chương trình, dự án đô thị thông minh trình Ủy ban nhân dân xem xét,
phê duyệt.
Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và
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Đào tạo chỉ đạo triển khai trên địa bàn thành phố các nhiệm vụ đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho thành phố.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển và Sở Thông tin truyền thông nghiên
cứu đề xuất xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược
phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan
nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách linh hoạt khuyến khích các thành phần kinh tế
tham gia đầu tư vào lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố.
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kế hoạch triển
khai các dự án đô thị thông minh hàng năm cho tới năm 2020. Cân đối và huy động
các nguồn vốn để đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án; tổ chức triển khai các biện pháp
nhằm tập trung các nguồn lực, thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư,
phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.
5. Sở Tài chính:
Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định, bố trí nguồn kinh phí để thực
hiện các dự án trên địa bàn thành phố theo Đề án được phê duyệt.
6. Sở Khoa học và Công nghệ:
Chủ trì ban hành quy định về chuyển giao công nghệ trong các dự án đô thị
thông minh. Đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo
điều kiện để người dân và các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng đô thị
thông minh.
7. Viện nghiên cứu phát triển:
Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Thông tin và truyền Thông
trong việc nghiên cứu đề xuất xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây
dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
8. Sở Tư pháp:
Nghiên cứu, tham mưu đề xuất, điều chỉnh các nội dung theo chuyên môn, chức
năng nhiệm vụ của đơn vị, liên quan đến việc triển khai nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của người dân.
9. Các sở, ban, ngành:
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Mỗi sở, ban, ngành có trách nhiệm chủ trì triên khai các dự án thuộc lĩnh vực
quản lý căn cứ trên đê xuất trong bản Đê án này. Ngoài ra, các sở, ban, ngành có
trách nhiệm phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các dự án liên ngành,
các dự án vê nên tảng công nghệ dùng chung của toàn thành phố, đảm bảo sự kết nối,
và chia sẻ số liệu.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyên thông xây dựng kế hoạch thực hiện hàng
năm cho từng hạng mục công việc được phân giao, xác định quy mô, phạm vi, nhu
cầu nguồn lực, giải pháp công nghệ, các bước thực hiện cụ thê trình Ủy ban nhân dân
thành phố phê duyệt.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyên thông rà soát đội ngũ nhân lực ICT tham
gia triên khai các dự án vê cả số lượng và chất lượng, đê xuất kế hoạch, phương án bổ
sung, phát triên đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc trong Đê án.
Nghiên cứu các nguyên tắc định hướng áp dụng vào các hoạt động, dự án, đê
xuất của đơn vị liên quan đến việc xây dựng đô thị thông minh, trong đó đặc biệt
quan tâm xây dựng lộ trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo các lợi ích đến
được với mọi tầng lớp nhân dân.
Tổ chức các nhóm triên khai dự án trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Ủy
ban nhân dân thành phố và Sở Thông tin và Truyên thông, chịu trách nhiệm thực hiện
các dự án được phân giao và định kỳ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện.
Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành những cơ chế,
chính sách tạo điêu kiện thuận lợi cho việc thực hiện Đê án nói riêng và cho sự phát
triên của thành phố nói chung.
10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyên thông và các sở, ban, ngành liên quan
trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo tính
thống nhất giữa ngành với địa phương và của thành phố. Chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT phục vụ quản
trị đô thị tại địa phương, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên nên tảng khung công
nghệ chung của thành phố.
11. Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn
thể:
Tổ chức tham gia giám sát các hoạt động của chính quyên, Sở ban ngành, đơn vị
cung cấp dịch vụ tại từng địa phương liên quan đến công tác triên khai xây dựng

64

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2018

thành phố trở thành đô thị thông minh, góp ý để đảm bảo lợi ích đến được với mọi
tầng lớp, đối tượng nhân dân, kể cả người dân thu nhập thấp, người già, khuyết tật v.v
12. Các tổ chức đoàn thể, hiệp hội khác:
Phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở ban ngành liên quan
vận động, tuyên truyền, nâng cao tri thức của người dân về ứng dụng công nghệ
thông tin và các dịch vụ thông minh của thành phố.
Đóng vai trò là cầu nối giữa người dân và các cấp chính quyền, tạo điều kiện để
người dân tham gia và đóng góp ý kiến vào các chương trình, dự án xây dựng đô thị
thông minh.
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6182/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ
đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng
mở rộng trường THCS Qui Đức, tại xã Qui Đức, huyện Bình Chánh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của
Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ Quy định vê giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ Quy định vê thu tiên sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm
2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường vê hướng dẫn việc thẩm
định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương
án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng,
điêu chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Căn cứ Quyết
định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường vê đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014
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của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm
2019; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết
định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày
01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bình
Chánh;
Căn cứ Công văn số 6730/UBND-ĐTMT ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư Dự án xây dựng mở rộng trường
THCS Qui Đức, tại xã Qui Đức, huyện Bình Chánh;
Xét Công văn số 2369/UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân huyện Bình Chánh về hệ số điều chỉnh giá bồi thường, hỗ trợ trong
Dự án xây dựng mở rộng trường THCS Qui Đức, tại xã Qui Đức, huyện Bình
Chánh;
Theo ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định Giá đất thành phố tại
Thông báo số 04/TB-HĐTĐGĐ-BVG ngày 09 tháng 01 năm 2017; đề xuất của
Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 982/TTr-TNMT-KTĐ ngày 25
tháng 01 năm 2017 và Tờ trình số 10809/TTr-TNMT-KTĐ ngày 17 tháng 10
năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2018

67

trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng mở rộng
trường THCS Qui Đức, tại xã Qui Đức, huyện Bình Chánh như sau:
1. Đối với đất ở
r

Hệ sô điều
T T

STT

Vị trí - Tên đường

A

-»• A

chỉnh giá đất
(K)

Vị trí 3, đường Tân Quý Tây

1

4,583

Vị trí 1, đường Tân Quý Tây (Đường đá đỏ, đá xanh, xi

2

4,500

măng còn lại trong Huyện <2m)
2. Đối với đất nông nghiệp

r

Hệ sô điều
T T

STT

Loại đất - Vị trí

A

-»• A

chỉnh giá đất
(K)

01

Đất trồng cây lâu năm, vị trí 1 (khu vực II)

3,289

02

Đất trồng cây hàng năm, vị trí 1 (khu vực II)

3,292

03

Đất trồng cây lâu năm, vị trí 2 (khu vực II)

2,074

04

Đất trồng cây hàng năm, vị trí 2 (khu vực II)

2,076

3. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm
cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá
nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là K'= 5.
4. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà
đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.
5. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa
thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế
thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám
đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và các tổ chức, cá
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nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6183/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ
đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng
Trạm ép rác kín Sở Gà, phường Tam Phú, quận Thủ Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm
2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc thẩm định dự
thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất
của Hội đồng thẩm định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Quyết định số
1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về
đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường;
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Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm
2019; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết
định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành
phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng
01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Thủ Đức;
Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 1)
nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA);
Căn cứ Công văn số 2298/UBND-TNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố về chủ trương thu hồi đất dự án Xây dựng đường và hệ thống
thoát nước Quốc lộ 13 cũ, quận Thủ Đức (trong đó có dự án Xây dựng Trạm ép rác
kín Sở Gà);
Xét Công văn số 3948/UBND-GPMB ngày 12 tháng 9 năm 2017, Công văn số
3417/UBND-GPMB ngày 09 tháng 8 năm 2017, Công văn số 3092/UBND-GPMB
ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về liên quan đến đề
nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào
tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng Trạm ép rác kín
Sở Gà, phường Tam Phú, quận Thủ Đức;
Theo ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định Giá đất thành phố tại
Thông báo số 125/TB-HĐTĐGĐ-BVG ngày 17 tháng 4 năm 2017; đề xuất của
Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 8578/TTr-TNMT-KTĐ ngày 23
tháng 8 năm 2017 và Tờ trình số 10872/TTr-TNMT-KTĐ ngày 19 tháng 10 năm
2017,

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2018

71

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ
trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng Trạm ép
rác kín Sở Gà, phường Tam Phú, quận Thủ Đức như sau:
1. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm
STT

Hệ số điều chỉnh

Vị trắ'

giá đất (K)

1

Vị trí 1 (không mặt tiền đường)

19,630

2

Vị trí 1 (mặt tiền đường)

21,358

2. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho
hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
trực tiếp sản xuất nông nghiệp là K'= 5.
3. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất
có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.
4. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa
thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế
thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám
đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6202/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án
đầu tư Cải tạo hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí
và Ung Văn Khiêm, Phường 26, quận Bình Thạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ vê sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định vê giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định vê thu tiên sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm
2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường vê hướng dẫn việc thẩm
định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án
giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điêu
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Căn cứ Quyết định
số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
vê đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
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Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm
2019; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết
định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành
phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng
01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bình
Thạnh;
Xét Công văn số 2252/UBND-BTGPMB ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân quận Bình Thạnh về hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ thời
điểm T2 Dự án đầu tư Cải tạo hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn
Xí - Ung Văn Khiêm, Phường 26, quận Bình Thạnh;
Theo ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định Giá đất thành phố tại Thông
báo số 291/TB-HĐTĐGĐ-BVG ngày 25 tháng 9 năm 2017; đề xuất của Sở Tài
nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10502/TTr-TNMT-KTĐ ngày 10 tháng 10 năm
2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án
đầu tư Cải tạo hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí và Ung
Văn Khiêm, Phường 26, quận Bình Thạnh như sau:
1. Đối với đất ở
STT

Vị trí - Tên đường

Hệ số điều chỉnh
giá đất (K)

1

Vị trí 1, mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ
Đài Liệt Sỹ - cầu Kinh).

3,4906
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Vị trí 2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ Đài Liệt Sỹ

2

3,4403

- cầu Kinh).
Vị trí 1, mặt tiền đường Quốc lộ 13 (đoạn từ Đài Liệt

3,2282

Sỹ - cầu Bình Triệu).
Vị trí 1, mặt tiền đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn từ cầu

3,4286

Bình Triệu - Nguyễn Xí).
2. Đối với đất nông nghiệp
STT

Hệ số điều chỉnh

Loại đất - Vị trí

giá đất (K)
01

Đất trồng cây hàng năm, vị trí 1 (khu vực 1), tiếp giáp
lề đường, tính từ mép lề đường trong phạm vi 200m.

42,6947

3. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất
có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.
4. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa
thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế
thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám
đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và các tổ chức, cá
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6207/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về chuyển giao Trang thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cử Luật TỒ chức Chính quyền địa phưtmg ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nahj định số 24/2014/ND-CP ngáy 04 tháng 4 năm 2014 của
Chính phủ tổ chức cát c-or quan chuvên môn thuộc ủy ban nhân dân tinh, thành
pho trực ihuộc Trung ương;
Cân cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng
10 nàm 2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng!
nhiệm vụ, quyền hạn vã ca cấu tồ chức của Vãĩi phòng Uy bím nhân dãn Lỉrửu

thảnh phố trực thuộc Trung ưỒTìỊgg
Căn tử Quyét định số 63/2016/ỌĐ-ƯBND nệày 26 tháng 12 năm 2016
của ừy ban nhân dân thành phố về Ban hành quy che lảm việc của ủy ban nhân
dân Ihành phố nliĩệm kỷ 2016 - 202 1;

Xét đề nghi của Vãn phòng ửy ban nhân dán thành pho tại Công vàn
SỐ 14551/VP~TTTĨ1 ngày 07 tháỊsg 1 1 năm 2017 và của Sỡ Nội vụ lại Từ trình
sổ 4564/TTr-SNV ngủy 16 tháng 11 nám 2017,
QUYÊT ĐỊNH:
Đ i ề u 1. Nav chuyển ai ao Trang thông tin điện tử Thành phố HÒ Chí Minh
{IIoChiMinh Cìty Web) bao gồm: so Trang thông tin điện tử thành viên từ
Sừ Thỏng tin vả Truyền thông vè Vãn phòng ủy ban nhãn dán thành phố để
tiếp tục- quân lý, khai thác, sú dụng có hiệu quâ cho các chưung trinh ứng dụng
công nghệ thông tin trong các cơ quaíi hành chính nhà nước theo đủng quy định.

IDiều 2. Giao Giám dốc Sử Thông tin và Truyền thông cỏ trách nhiệm
phối hợp với Vãn phòng úy b:m nhân dân thành phố tổ chức bàn giao Trang
thõng tìn điện tử Thảnh phố Hồ Chí Minh (HoChiMình City Web) Iheư
KỂ hoạch số 14512/KH-VI 1 ngày 04 thảng 1 I năm 2017 cúíi Văn phòng ủy ban
nhân dân thành phổ; đề hộ mấy ticp tục- hoạt động ồn định kể từ ngày 01 thảng
12 năm 2017.
Điều 3. Quvết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định nảv bài bỏ
Quyết định sồ 3352/CjĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008 cùa ủy ban nhân dân
thành phố về chuyển ai ao Trang Thõng tin điện từ Thành phô HÒ Chí Minh cho
Sở Thông tin và Truyên thống và các văn bán quv đỉnh khủd cửa Uy ban nhân
dân thành phố trái với quyết định này.
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Điều 4* Chánh Vãn phàng ủy ban nhàn dân thành phố, Giầm đốc Sờ Nội vụ,
Giám đốc Sơ Tài chính, Giám đốc Sở 1 hông tin vả Truyền thông, Thủ trưởng
các cơ quan có !ì£n qựan chịu trách nhiệm tíii hành Quyết định nàyY,
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6261/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

QUYET ĐỊNH
Về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng
nông thôn mới xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc
hội vê phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2010 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ, vê phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia vê xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ vê việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia vê xã nông thôn mới giai đoạn 2016
- 2020;
Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điêu hành thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố vê ban hành Bộ tiêu chí vê nông thôn mới theo đặc thù vùng
nông thôn thành phố giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố vê việc phê duyệt Đê án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố
Hồ Chí Minh;
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Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng,
quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 2020 và Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế quản lý
đầu tư xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai
đoạn 2013-2020, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17
tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân thành phố, ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 22 tháng
7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy
định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010
2020 theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân thành phố;
Xét đề xuất của Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Kế hoạch và
Đầu tư - Sở Tài chính tại Tờ trình số 2821/TTr-NNPTNT-KHĐT-TC ngày 31 tháng
10 năm 2017 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn
mới xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, giai đoạn 2016 - 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án nâng cao chất lượng các tiêu
chí xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 - 2020
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh thay đổi về cơ chế, chính
sách đầu tư xã nông thôn mới, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông
thôn mới thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới
huyện Cần Giờ, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn nghiên cứu, đề
xuất kịp thời điều chỉnh, bổ sung.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước
thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các
Sở - ngành liên quan, Chánh Văn phòng Điêu phối Chương trình xây dựng nông thôn
mới thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện
Cần Giờ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Trưởng Ban Quản lý xây
dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, huyện
Cần Giờ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ ÁN
Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6261/QĐ-UBND
ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phần I
THỰC TRANG NÔNG THÔN MỚI
XÃ LÝ NHƠN - HUYỆN CẦN GIỜ
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - DÂN SỐ LAO ĐỘNG
1. Điều kiện tự nhiên
Xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ nằm về phía Nam của ngoại thành Thành phố Hồ
Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 60 km; Ranh giới hành chính được xác
định như sau:
- Phía Bắc giáp xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ;
- Phía Nam giáp Biển Đông ở cửa sông Soài Rạp;
- Phía Đông và Đông Bắc giáp tiểu khu 8, 9,10 (An Thới Đông) và tiểu khu 11
(Long Hòa) qua sông Vàm Sát - Lò Rèn - Dinh Bà;
- Phía Tây giáp tỉnh Tiền Giang và Long An qua sông Soài Rạp.
Xã Lý Nhơn có 2 con sông lớn (sông Vàm Sát và sông Soài Rạp) chảy qua, đây
là điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với bên ngoài
theo hướng đường thủy, nhất là các hướng từ Tiền Giang, Long An, Vũng Tàu, nội
thành Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 15.815,21ha, chiếm 22,46% diện tích tự
nhiên của huyện. Địa bàn xã có 03 ấp, gồm: ấp Lý Hòa Hiệp, Tân Điền, Lý Thái Bửu,
trong đó:
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+ Đất nông nghiệp: 10.033,11ha chiếm 63,44% diện tích tự nhiên của xã, chủ
yếu là đất sản xuất nông nghiệp.
+ Đất phi nông nghiệp là 5.779,21ha, chiếm 36,54% diện tích tự nhiên toàn xã,
trong đó chủ yếu là đất ở và đất chuyên dùng.
+ Đất chưa sử dụng: 1,35ha chiếm 0,01%.
2. Dân số lao động:
Dân số toàn xã là 6.127 nhân khẩu với 1.584 hộ gia đình. Trong đó, ngành nghề
sản xuất chính là nuôi tôm và sản xuất muối chiếm 88% số lao động; số lao động còn
lại chủ yếu hoạt động trong các ngành nghề phi nông nghiệp.
Số lượng lao động trong độ tuổi của xã là 3.592 lao động, gồm 1.745 lao động
nữ, 1.847 lao động nam. Số lao động đã qua đào tạo nghề là 2.259 lao động.
II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Quy hoạch (Tiêu chí số 01):
1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công
khai đúng thời hạn:
- Quy hoạch sử dụng đất
Trên địa bàn xã đang thực hiện Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho
phát triên sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ
theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân
huyện Cần Giờ.
Xã đã triên khai họp công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban
nhân dân xã và địa bàn 03 ấp.
- Quy hoạch phát triên hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 10 năm 2011 về phê duyệt quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội - môi
trường. Trong đó, quy hoạch xây dựng gắn với quy hoạch sản xuất công nghiệp - tiêu
thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ và các điêm dân cư nông thôn.
- Quy hoạch phát triên các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện
có.
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Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm ấp Lý Thái Bửu quy mô diện tích

125,6ha theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân huyện Cần Giờ.
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư ấp Lý Hòa Hiệp quy mô diện tích
94,34ha theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân huyện Cần Giờ.
1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực
hiện theo quy hoạch:
- Xã chưa tổ chức cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch được
duyệt.
- Xã đang tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch
theo thực tiễn, nhất là đối với các quy hoạch sản xuất để phù hợp với yêu cầu tái cơ
cấu sản xuất nông nghiệp - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã nhằm tăng
thu nhập bền vững cho người dân và phát triển môi trường cảnh quan xanh - sạch đẹp và triển khai thực hiện.
2. Hạ tầng kinh tế - Xã hội
2.1 Giao thông (Tiêu chí số 02)
- Trên địa bàn xã có 42 tuyến đường, với tổng chiều dài là 64,64km.
- Trong giai đoạn 2010 - 2012, xã Lý Nhơn đã nâng cấp mở rộng và đưa vào sử
dụng 21 tuyến, với tổng chiều dài là 64,598km.
2.2 Thủy lợi (Tiêu chí số 03)
- Toàn xã có 03 tuyến kênh phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản, với
tổng chiều dài khoảng 26,011km.
- Trong giai đoạn 2010 - 2012, xã Lý Nhơn đã triển khai nạo vét kênh thủy lợi
03 ấp với tổng chiều dài 26.011m và xây mới 04 cống cấp thoát nước phục vụ sản
xuất, đáp ứng nuôi trồng thủy sản. Sau khi được đầu tư, các tuyến kênh đã cung cấp
nước đầy đủ và kịp thời cho người dân sản xuất.
2.3 Điện (Tiêu chí số 04)
- Toàn xã có 20,6km đường dây hạ thế đảm bảo yêu cầu của ngành điện, đáp
ứng tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.
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- Tỷ lệ hộ dùng điện trực tiếp từ điện lưới quốc gia là 1.413 hộ/1.413 hộ, đạt
100%. Mức độ đáp ứng yêu cầu về điện cho sản xuất đạt 76,85% (1.730ha/2.251ha).
2.4 Trường học (Tiêu chí số 05)
Trên địa bàn xã có 04 trường học đã đạt chuẩn, bao gồm: 01 trường mầm non
(01 điểm chính và 01 điểm phụ), 02 trường tiểu học; 01 trường Trung học cơ sở.
- Trong giai đoạn 2010 - 2012, xã Lý Nhơn xã đã thực hiện hoàn thành 03 công
trình (xây dựng nhà đa năng tại trường Tiểu học Lý Nhơn, xây dựng mới trường
Mầm non Lý Nhơn, trường Tiểu học Vàm Sát và trường Trung học cơ sở Lý Nhơn).
2.5 Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 06)
- Xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được đưa vào sử dụng năm 2012.
- Trên địa bàn xã có 3/3 ấp đều có điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và
người cao tuổi vào cuối mỗi ngày làm việc, tổng cộng có 04 điểm cho trẻ em, người cao
tuổi và nhân dân tham gia luyện tập thể dục, vui chơi giải trí, giúp người dân nâng cao
sức khỏe.
- Trong giai đoạn 2010 - 2012, xã Lý Nhơn xã đã đầu tư hoàn thành 03 công
trình gồm xây mới Nhà văn hóa ấp Tân Điền và ấp Lý Thái Bửu, nâng cấp Nhà văn
hóa ấp Lý Thái Bửu.
2.6 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 07)
Trên địa bàn xã có 01 chợ Lý Nhơn và 01 điểm buôn bán Vàm Sát.
2.7 Thông tin và Truyền thông (Tiêu chí số 08)
- Xã có 01 Bưu điện văn hóa, thường xuyên hoạt động, phục vụ nhu cầu về bưu
chính của nhân dân.
- Toàn xã có 06 điểm internet cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng.
- Xã có đài truyền thanh (01 trạm phát) và hệ thống loa không dây (52 cụm loa)
trên địa bàn 3 ấp để tuyên truyền cho người dân về các chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước và phổ biến các thông tin liên quan đến đời sống người dân.
- Trong công tác quản lý điều hành, xã đã ứng dụng công nghệ thông tin vào
hoạt động: Có hệ thống mạng nội bộ và internet kết nối đến từng bộ phận; có hệ
thống wi - fi tại Ủy ban nhân dân xã.
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2.8 Nhà ở dân cư (Tiêu chí số 09)
Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát. Tổng số nhà ở trên địa bàn xã tính

đến nay có 1.413 căn, có 1.310 căn đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ xây dựng (chiếm
tỷ lệ 92,7%), còn lại 103 căn chưa đạt chuẩn (chiếm tỷ lệ 07,3%).
3. Kinh tế - Tổ chức sản xuất
3.1 Thu nhập (Tiêu chí số 10)
- Cơ cấu kinh tế hiện nay của xã: Nông nghiệp là 61,64%, công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp là 23,68%, thương mại - dịch vụ là 14,68%.
- Thu nhập bình quân đầu người là 37,21 triệu đồng/người/năm. Xã Lý Nhơn là
một xã thuần nông người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp có thu nhập thấp,
mức sống của nông dân so với thành thị còn chênh lệch, chủ yếu người dân sống
bằng nghề nuôi trồng thủy sản, nuôi heo, dê, bò và chim yến,....
3.2 Hộ nghèo (Tiêu chí số 11)
- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 (theo tiêu chí thu nhập bình
quân là 21 triệu đồng/người/năm và theo 5 chiều thiếu hụt về giáo dục và đào tạo, y
tế, điều kiện sống, tiếp cận thông tin, bảo hiểm và trợ giúp xã hội), trên địa bàn xã có
293 hộ, chiếm tỷ lệ 18,7% trên tổng số hộ dân (293/1.570).
- Tổng số hộ cận nghèo là 107 hộ, chiếm tỷ lệ 6,8% trên tổng số hộ dân.
3.3 Lao động có việc làm (Tiêu chí số 12)
- Tổng số lao động trong độ tuổi toàn xã 2.956 lao động. Tỷ lệ người có việc làm
trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động là 97,8% (2.891 lao
động/2.956 lao động).
3.4 Tổ chức sản xuất (Tiêu chí số 13)
Hiện nay, xã có 03 Tổ hợp tác gồm: Tổ Hợp tác nuôi thủy sản Ba Gậy, Tổ hợp
tác nuôi Dê sinh sản, Tổ hợp sản xuất muối trải bạt. Trong đó, Tổ hợp tác nuôi thủy
sản Ba Gậy hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã có 03 Hợp tác xã (01
Hợp tác xã vận tải và 02 Hợp tác xã nông nghiệp) hoạt động theo đúng quy định của
Luật Hợp tác xã năm 2012.
4. Văn hóa - Xã hội - Môi trường
4.1 Giáo dục và Đào tạo (Tiêu chí số 14)
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- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn theo quy định.
- Tỷ lệ học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ
thông, bổ túc, học nghề) đạt 90,6%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,85% (2.124/2.956); trong đó lao động nữ đã
qua đào tạo là 921 lao động, chiếm tỷ lệ 43,4%.
- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn theo quy định.
- Tỷ lệ người dân từ 15 - 60 tuổi biết chữ đạt tỷ lệ 100%.
- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 73,5% (2.124/2.891).
4.2 Y tế (Tiêu chí số 15)
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiêm y tế hiện nay đạt 85,5% (5.241/6.132).
- Trạm y tế xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, phục vụ tốt nhu cầu chăm
lo sức khỏe cho người dân địa phương.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thê thấp còi (chiều cao theo tuổi) là
1,8%.
4.3 Văn hóa (Tiêu chí số 16)
- Hiện nay có 03/03 ấp đạt ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100%.
- Xã đã được công nhận xã văn hóa - xã nông thôn mới.
- Định kỳ hàng năm, xã đều tổ chức hội thi liên hoan văn nghệ quần chúng mừng
Đảng, mừng Xuân và tham gia hội thi văn nghệ quần chúng tại huyện; tổ chức các hoạt
động văn hóa, thê thao tại xã phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần cho nhân dân trên địa bàn
xã; tổ chức các hoạt động ý nghĩa đê kỷ niệm các ngày lễ lớn.
4.4 Môi trường và An toàn thực phẩm (Tiêu chí số 17)
- Tỷ lệ hộ dân tiếp cận và sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ
100% (1.586 hộ/1.586 hộ).
- Trên địa bàn xã có trên 788 hộ sản xuất - kinh doanh, chủ yếu là các hộ nuôi
trồng thủy sản, sản xuất muối, doanh nghiệp, hợp tác xã... Tất cả 100% hộ sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường.
- Trên địa bàn xã không có các hoạt động làm suy giảm môi trường. Xã thường
xuyên phát động phong trào thi đua giữ vệ sinh các tuyến đường giao thông, các khu dân
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cư. Tỷ lệ các hộ xanh hóa tường rào đạt trên 20,6% (291 hộ/1.413 hộ).
- Nghĩa trang xã được quy hoạch đưa vào sử dụng tháng 02 năm 2013, với tổng
diện tích 12.720m2.
- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo
3 sạch đạt 100% (1.586 hộ/1.586 hộ).
- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt
88,4% (38/43).
- Trên địa bàn xã có 136 hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ
yếu là bán tạp hóa, đồ ăn sáng, bán nước giải khát...100% các hộ gia đình, cơ sở sản
xuất kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy
định.
5. Hệ thống chính trị
5.1 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Tiêu chí số 18)
- Cán bộ công chức của xã là 40 người. Trong đó, cán bộ là 10 người, công chức
là 10 người, cán bộ không chuyên trách 20 người. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn
theo quy định.
- Xã có đủ các tổ chức chính trị và các đoàn thể: Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Hội
Nông dân xã.
- Đảng bộ xã có 11 chi bộ, với 128 đảng viên. Trong đó có 03 chi bộ ấp, 01 chi
bộ cơ quan, 04 chi bộ Trường học, 01 chi bộ Trạm y tế, 01 chi bộ Công an, 01 chi bộ
Quân sự. Năm 2016, Đảng bộ xã hoàn thành nhiệm vụ, 07 chi bộ đạt trong sạch vững
mạnh, 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên
tiến.
- Các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội xã đều đạt danh hiệu xuất sắc.
- Trên địa bàn các hộ dân đều tiếp cận pháp luật thông qua các buổi tuyên truyền
của Ủy ban nhân dân huyện, cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện và
xã.
- Xã đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo thực hiện bình đẳng giới và
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phòng chống bạo lực gia đình.
5.2 Quốc phòng và an ninh (Tiêu chí số 19)
- Trong năm 2016, Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu Thường trực Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.
- Trên địa bàn xã, tình hình an ninh trật tự ổn định, trọng án, phạm pháp hình sự
được giữ vững ổn định. Các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kéo giảm. Công
tác phối hợp tuần tra được thực hiện thường xuyên nên tình hình an ninh trật tự được
giữ vững.

Phần II
NỘI DUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DựNG
NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LÝ NHƠN,
HUYỆN CẦN GIỜ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
I. MụC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ thành xã nông thôn mới thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện các đặc trưng: có kinh tế phát triển, đời sống vật
chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã
hội đồng bộ, hoàn chỉnh, có các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông
nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông
thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được
bảo vệ... nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị ở xã dưới sự lãnh đạo của Đảng.
2. Mục tiêu cụ thể
Căn cứ Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng
nông thôn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay xã Lý Nhơn đạt 09/19 tiêu chí.
Căn cứ Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố
Hồ Chí Minh, dự kiến tiến độ triển khai Đề án nâng chất các tiêu nông thôn mới xã
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Lý Nhơn giai đoạn 2016 - 2020 như sau:
- Năm 2016: đạt 11/19 tiêu chí;
- Năm 2017: đạt 14/19 tiêu chí;
- Năm 2018: đạt 18/19 tiêu chí;
- Năm 2019 - 2020: đạt 19/19 tiêu chí.
Hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai
đoạn 2016 - 2020. Trong đó, đạt các mục tiêu chủ yếu sau:
- Quản lý, thực hiện theo đúng quy hoạch sử dụng đất tầm nhìn đến năm 2025
và quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội, khu dân cư.
- Xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn với chất lượng bảo đảm thuận tiện
cho việc đi lại và giao thương của người dân.
- Thu nhập bình quân đầu người/năm phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 63 triệu
đồng/người/năm.
- Tỷ lệ hộ nghèo đảm bảo giảm bình quân thấp nhất 5%/năm. Đến cuối năm
2020, thu nhập bình quân/người của hộ nghèo tăng gấp 3,5 lần so với năm 2011.
- Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham
gia lao động đến năm 2020 duy trì đạt trên 95%.
- Chuyên dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả
cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; duy trì và mở rộng diện tích
nuôi trồng thủy sản, chuyên đổi diện tích sản xuất muối ngoài quy hoạch.
- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 85%, trong đó có 40% là lao động nữ; tỷ
lệ lao động có việc làm qua đào tạo duy trì đạt trên 80%.
- Duy trì và phát triên đời sống văn hóa ở nông thôn với 3/3 ấp đạt tiêu chuẩn ấp
văn hóa.
- Môi trường và an toàn thực phẩm được đảm bảo 100% người dân được sử
dụng nước sạch, các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường, chất
thải và nước thải được thu gom theo quy định, 100% hộ gia đình và các cơ sở sản
xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Quốc phòng, an ninh, chính trị trên địa bàn được ổn định, đảm bảo cho người
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dân yên tâm sinh sống và phát triển sản xuất.
II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Quy hoạch (Tiêu chí số 01)
* Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 01 của Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2018.
* Nội dung thực hiện:
- Cắm mốc chỉ giới công trình hạ tầng và các quy hoạch đã được phê duyệt.
- Tổ chức công bố công khai quy hoạc thông qua các bản niêm yết nơi công
cộng, phương tiện thông tin của xã, họp dân, phiếu thông tin quy hoạch (tờ bướm).
- Triển khai thực hiện quy hoạch (trong đó có quy hoạch cụm dân cư nông thôn
gắn liền với nhà mẫu nông thôn), tổ chức thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch.
- Rà soát, điều chỉnh theo thực tiễn, đúng quy định, quan tâm quy hoạch sản xuất
nông nghiệp.
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành có liên, Ban
Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ và Ban Quản lý xây
dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn triển khai thực hiện.
2. Hạ tầng kinh tế - xã hội
2.1 Giao thông (Tiêu chí số 02)
* Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 02 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2019.
* Nội dung thực hiện:
- Cải tạo, nâng cấp 11 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 8,451 km, bao
gồm:
+ Đối với đường trục ấp, liên ấp: xây dựng hệ thống cống thoát nước, tái lập mặt
đường, nâng cấp, cải tạo 08 tuyến đường với tổng chiều dài là 5.791m.
+ Đường nội đồng: nâng cấp, mở rộng, sửa chữa 03 tuyến, với tổng chiều dài
2.250 m.
- Cầu giao thông: Sửa chữa, nâng cấp 01 cầu, xây mới 01 cầu giao thông.
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2.2 Thủy lợi (Tiêu chí số 03)
* Mục tiêu: Duy trì và nâng chất tiêu chí số 03 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng

nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
* Nội dung thực hiện:
- Xây dựng 17 công trình thủy lợi khu vực 200ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả
ấp Lý Thái Bửu và ấp Tân Điền nhằm mục đích chuyển đổi diện tích trồng lúa sang
thực hiện các mô hình nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
- Xây mới 02 tuyến đê chiều dài 4.520m, 02 cống thủy lợi và nạo vét kênh dẫn;
nâng cấp mở rộng 01 tuyến đê chiều dài 2.800m.
- Thường xuyên vận động người dân, cộng đồng, doanh nghiệp tham gia nạo
vét, phát hoang, khai thông dòng chảy, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường đối
với các tuyến kênh mương trên địa bàn xã.
- Xây dựng kế hoạch để quản lý và có biện pháp phạt, xử lý nghiêm khắc đối với
các hoạt động lấn chiếm làm thu hẹp dòng chảy của kênh, mương.
2.3 Điện (Tiêu chí số 04)
* Mục tiêu: Duy trì và nâng chất tiêu chí số 04 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng
nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
* Nội dung thực hiện:
- Ngành điện triển khai thực hiện đầu tư phát triển lưới điện vào 05 khu vực sản
xuất nhằm phục vụ sản xuất của hộ dân để phát triển kinh tế (theo Kế hoạch số
1010/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ).
- Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm,
hiệu quả, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, công tác an toàn điện.
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng
nông thôn mới huyện Cần Giờ và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn
triển khai thực hiện.
2.4 Trường học (Tiêu chí số 05)
* Mục tiêu: Duy trì và nâng chất tiêu chí số 05 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng
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nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
* Nội dung thực hiện:
- Nâng cấp, cải tạo trường Mầm non cơ sở Vàm Sát;
- Nâng cấp, mở rộng, cải tạo trường Tiêu học Lý Nhơn.
2.5 Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 06)
* Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 06 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2017.
* Nội dung thực hiện:
- Sửa chữa, nâng cấp Văn phòng ấp kết hợp tụ điêm sinh hoạt văn hóa ấp Lý
Hòa Hiệp;
- Sửa chữa, nâng cấp Văn phòng ấp kết hợp tụ điêm sinh hoạt văn hóa ấp Tân
Điền;
- Sửa chữa, nâng cấp Văn phòng ấp kết hợp tụ điêm sinh hoạt văn hóa ấp Lý
Thái Bửu.
- Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân có ý thức giữ gìn, bảo quản,
thực hiện tốt các quy định trong quá trình sử dụng các công trình như văn phòng ấp,
các trang thiết bị văn hóa.
2.6 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 07)
* Mục tiêu: Duy trì và nâng chất tiêu chí số 07 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng
nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
* Nội dung thực hiện:
- Phát huy hiệu quả của chợ Lý Nhơn, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân
trên địa bàn.
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư các cửa hàng bình ổn giá trên địa
bàn, mở rộng các cửa hàng bán lẻ.
- Tổ chức sắp xếp trật tự kinh doanh, củng cố hoạt động Ban Quản lý chợ Lý
Nhơn, giải quyết triệt đê tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, đặc biệt lưu ý
trật tự kinh doanh tại điêm kinh doanh, buôn bán Vàm Sát; hàng năm, phối hợp
Phòng Kinh tế huyện tổ chức 01 lớp tập huấn cho các tiêu thương về kỹ năng bán
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hàng, văn minh thương mại.
2.7 Thông tin và Truyền thông (Tiêu chí số 08)
* Mục tiêu: Duy trì và nâng chất tiêu chí số 08 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng
nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
* Nội dung thực hiện:
- Phát huy hiệu quả, công năng của bưu điện văn hóa, đài truyền thanh xã, hệ
thống loa truyền thanh trong công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân.
- Tiếp tục ứng dụng và nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác quản lý điều hành của xã, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ cung cấp
thông tin về xây dựng nông thôn mới.
2.8 Nhà ở dân cư (Tiêu chí số 09)
* Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 09 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2019.
* Nội dung thực hiện:
- Nâng cấp, mở rộng trụ sở Ủy ban nhân dân xã;
- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ xây dựng đạt 98%;
3. Kinh tế và Tổ chức sản xuất
3.1 Thu nhập (Tiêu chí số 10)
* Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 10 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 (thu nhập bình quân khu vực nông thôn
đến năm 2020 > 63 triệu đồng/người/năm) vào năm 2020.
* Nội dung thực hiện:
Đối với lĩnh vực nông nghiệp (63,06%):
- Triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu
kinh tế nông thôn để nâng cao hiệu quả sản xuất; thực hiện chọn và nhân rộng các mô
hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả, điển hình ở nông thôn, từng bước nâng cao thu
nhập cho người dân trên địa bàn xã.
- Phát triển các mô hình sản xuất thâm canh, ứng dụng công nghệ cao để nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững; khai thác các thế mạnh về thủy sản,
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sản xuất muối, nuôi chim yến lấy tổ. Cụ thể như: diện tích nuôi trồng thủy sản là
2.864ha, diện tích sản xuất muối là 584ha, số lượng căn nhà nuôi chim yến là 50 căn.
Bên cạnh đó, việc tổ chức tuyên truyền vận động người dân duy trì diện tích thả nuôi
tôm, đồng thời đưa diện tích đất đang tạm ngưng sản xuất vào phát triển các mô hình
nuôi trồng thủy sản; nhân rộng phát triển nghề sản xuất nghêu, sò giống. Phối hợp các
ngành đánh giá các mô hình, đối tượng sản xuất trên địa bàn, để có cơ sở khuyến
khích nông dân đầu tư và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.
- Hướng dẫn nông dân ứng dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất
như: ứng dụng VietGap, theo tiêu chí VietGap, theo quy trình sử dụng chế phẩm sinh
học, quy trình sử dụng máy cho tôm ăn kết hợp nuôi ghép cá rô phi trong ao nuôi
tôm...nhằm cải thiện môi trường trong ao nuôi, giúp tôm nuôi phát triển tốt và hạn
chế rủi ro xảy ra dịch bệnh.
- Khuyến khích hộ nông dân tham gia thả nuôi dê, heo, bò...để tăng thêm thu
nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình nhưng phải đảm bảo cách xa khu dân cư và môi
trường trong chăn nuôi. Đồng thời, hướng dẫn hộ dân thực hiện mô hình đệm lót sinh
học xử lý chất thải trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời tăng
cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi trong
khu dân cư không đảm bảo vệ sinh môi trường.
Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (17,59%):
- Thực hiện lộ trình chuyển đổi diện tích sản xuất theo hướng giảm diện tích theo
phương án của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời phát triển các mô hình sản xuất năng
suất cao như xây dựng hầm chứa nước chạt thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất
muối.
- Phát triển các sản phẩm, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như: 20 cơ sở may
gia công tại ấp Lý Hòa Hiệp; 02 cơ sở chế biến muối, thủy sản ấp Tân Điền và ấp Lý
Thái Bửu; phát triển 02 mô hình kinh tế trang trại kết hợp với du lịch, mô hình du
lịch nhà vườn trên địa bàn xã.
- Xác định, lựa chọn và kết nối từ 2 - 3 cơ sở sản xuất, trang trại nuôi trồng thủy sản
gắn với phát triển du lịch sinh thái.
Thương mại - dịch vụ (19,35%): Phát triển du lịch trên địa bàn xã, gắn với làng
nghề muối, các di tích văn hóa của địa phương. Luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các
Công ty đầu tư mở đại lý phân phối hàng hóa tại xã, nâng cao quy mô chất lượng hoạt
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động của các loại hình bán lẻ đê đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đồng thời kết hợp
các ngành chức năng tổ chức kiêm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực
kinh doanh, dịch vụ.
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sởngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần
Giờ và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn triên khai thực hiện.
3.2 Hộ nghèo (Tiêu chí số 11)
* Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 11 của Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2019.
* Nội dung thực hiện:
- Triên khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai
đoạn 2016 - 2020; đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không đê tái nghèo, tạo điều kiện
hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo
dục - đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiêm xã hội, nhà ở, điều kiện sống, thông tin), nhằm
cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Tổ chức khảo sát, nắm chắc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân loại hộ
nghèo, từ đó đề ra các giải pháp giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triên sản xuất,
đồng thời, triên khai thực hiện chính sách ưu đãi về vốn vay đối với hộ nghèo nhằm
giúp cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triên sản xuất, nâng cao thu nhập,
thoát nghèo bền vững.
- Phối hợp với các đơn vị ký kết hỗ trợ theo Chương trình "Chung sức xây dựng
nông thôn mới" đê hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững và thực hiện an sinh xã
hội.
- Thực hiện chăm lo đời sống cho hộ nghèo: trao các suất quà tết, cấp thẻ bảo
hiêm y tế theo quy định, miễn giảm học phí cho con của hộ nghèo khi học tập tại các
trường....đồng thời, cần thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các khoản trợ
cấp khó khăn chỉ có thê coi là giải pháp tạm thời trước mắt, không coi đó là nguồn
thu chính hay giải pháp lâu dài đê thực hiện giảm nghèo.
- Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho hộ nghèo tiếp cận với các nguồn vốn vay (vay
phát triên sản xuất, vay từ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, quỹ tín dụng
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của các đoàn thể, quỹ xóa đói giảm nghèo...), thực hiện hỗ trợ cấp bù lãi vay phát
triển sản xuất nâng cao thu nhập.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của hộ nghèo, hộ cận nghèo về tầm quan
trọng của đào tạo nghề. Thường xuyên nắm tình hình tuyển dụng của các doanh
nghiệp; vận động người dân xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập,
giảm nghèo.
- Tăng cường thực hiện chức năng giám sát phản biện xã hội của các tổ chức
chính trị - xã hội, góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước thực
sự hỗ trợ được người nghèo và các đối tượng chính sách.
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững chủ trì, phối hợp với các
Sở - ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện
Cần Giờ và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn triển khai thực hiện.
3.3 Lao động có việc làm (Tiêu chí số 12)
* Mục tiêu: Duy trì và nâng chất tiêu chí số 12 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng
nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
* Nội dung thực hiện:
- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung Tâm dạy nghề
huyện tổ chức các lớp đào tạo nghề và liên hệ với các công ty của thành phố hoặc các
tỉnh lân cận để giới thiệu việc làm cho lao động sau khi đã qua các lớp đào tạo tại các
doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp; tổ chức ký kết hợp đồng lao động với
doanh nghiệp để giới thiệu, cung ứng lao động đi hợp tác lao động nước ngoài, đặc
biệt đối với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Tổ chức các lớp hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho số học
sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở không có điều kiện vào lớp 10. Đồng thời, mở các
lớp tập huấn, đào tạo các nghề phù hợp để lao động làm việc tại gia đình được hiệu
quả hơn.
- Duy trì tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng
tham gia lao động đến năm 2020 luôn đạt mức trên 98%.
- Hàng năm giới thiệu việc làm cho khoảng 200 lao động.

96

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2018
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành có

liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ và Ban
Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn triển khai thực hiện.
3.4 Tổ chức sản xuất (Tiêu chí số 13)
* Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.
* Nội dung thực hiện:
- Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, trang
trại; xây dựng 01 Hợp tác xã điển hình tiên tiến, hiện đại trong các lĩnh vực sản xuất,
chế biến, dịch vụ.
- Tập trung hỗ trợ, giải quyết khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp
tác xã nông nghiệp Thành Lợi để làm nòng cốt hỗ trợ cho việc phát triển sản xuất
muối của xã, quan tâm hỗ trợ các hợp tác xã mới thành lập khác như Hợp tác xã Thủy
sản và Dịch vụ Duyên Hải, Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Kim
Ngân...kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động hiệu quả.
- Tổ chức quản lý chặt chẽ các Tổ hợp tác, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết kịp
thời những khó khăn trong hoạt động của các Tổ hợp tác; tập trung các giải pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hợp tác, tập trung hỗ trợ, thúc đẩy Tổ hợp
tác nuôi Dê phát triển. Tổ chức, tập hợp những người cùng làm nghề muối, tuyên
truyền, vận động thành lập từ 2 - 4 Tổ hợp tác sản xuất hoặc chế biến muối.
- Quan tâm vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng thương hiệu, nhãn
hiệu, đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao giá trị sản phẩm.
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần
Giờ và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn triển khai thực hiện.
4. Văn hóa - Xã hội - Môi trường
4.1 Giáo dục và đào tạo (Tiêu chí số 14)
* Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 14 của Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn
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Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2019.
* Nội dung thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
5 tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề).
- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các ban ngành, đoàn thê xã tổ
chức tuyên truyền, vận động và tổ chức cho người dân trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi
tham gia học hết lớp 5 tại địa phương.
- Xây dựng và triên khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp
với điều kiện phát triên kinh tế tại địa phương. Trong đó, tập trung vận động các em
học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học Trung học phổ thông, đê
tiếp tục ra lớp học bổ túc hoặc học nghề.
- Triên khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về giáo dục, học nghề, tạo điều kiện
học tập cho học sinh trên địa bàn xã; thực hiện duy trì sỉ số học sinh tại các ngành
học, cấp học.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề, sinh hoạt
cộng đồng, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh tại Trung tâm
học tập cộng nhằm giúp người dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến
trong sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời nâng cao hoạt động của Trung
tâm học tập cộng đồng xã.
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành có liên quan,
Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ, Ban Quản lý xây
dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn triên khai thực hiện.
4.2 Y tế (Tiêu chí số 15)
* Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 15 của Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2018.
* Nội dung thực hiện:
- Vận động người dân tham gia các hình thức bảo hiêm y tế đạt từ 95% trở lên
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vào cuối năm 2018.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo giảm tỷ
lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo độ tuổi) chiếm dưới
14,3%.
- Đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế xã, đặc biệt là
khám, chữa bệnh y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, từng
bước nâng cao tỷ lệ người bệnh được điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền tại
Trạm y tế xã.
- Thường xuyên kiểm tra xử lý các ổ dịch bệnh, không để xảy ra trên diện rộng
tại địa bàn các ấp.
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo
Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ và Ban Quản lý xây dựng nông
thôn mới xã Lý Nhơn triển khai thực hiện.
4.3 Văn hóa (Tiêu chí số 16)
* Mục tiêu: Duy trì và nâng chất tiêu chí số 16 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng
nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
* Nội dung thực hiện:
- Tập trung đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, mở
rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng như: giải bóng đá chào
mừng các ngày lễ lớn, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan, đô
thị, giữ gìn vệ sinh nhà sạch, đường sạch; treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ tết,....
khuyến khích thanh thiếu niên và người dân tham gia các phong trào văn hóa văn
nghệ, các hội thi thể thao trên địa bàn xã.
- Nâng cao tính văn hóa trong hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt
của nhân dân; gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hóa. Tập
trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, tôn trọng pháp luật, kỷ
cương, tác phong công nghiệp. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa tại địa
phương.
- Tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục thực hiện các cuộc vận động "Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân đoàn kết xây
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dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Năm nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị".
Xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng dân cư, tập trung vào việc cưới, việc
tang, chống mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống.
- Triển khai từng bước nâng cao chất lượng các phong trào: gia đình văn hóa, ấp
văn hóa, gương người tốt, việc tốt. Thực hiện tốt công tác tuyên dương và nhân rộng
các gương gia đình văn hóa tiêu biểu.
- Tăng cường triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các
Văn phòng ấp để tăng cường gắn kết tình làng nghĩa xóm cũng như khai thác tốt công
năng của các Văn phòng ấp đã được đầu tư xây dựng.
- Vận động hỗ trợ một phần kinh phí để duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn
hóa văn nghệ, các câu lạc bộ thể dục thể thao; định kỳ tổ chức giao lưu, thi đấu thể
dục thể thao, văn hóa, văn nghệ,...
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành có liên quan,
Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ và Ban Quản lý xây
dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn triển khai thực hiện.
4.4 Môi trường và An toàn thực phẩm (Tiêu chí số 17)
* Mục tiêu: Duy trì và nâng chất tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng
nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2017.
* Nội dung thực hiện:
- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức các buổi tuyên truyền về bảo
vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh dịch vụ đến toàn thể đoàn viên, hội viên và
nhân dân, đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề đạt tiêu chuẩn về
môi trường.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữ
gìn vệ sinh môi trường và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của nhân
dân trên địa bàn xã. Rà soát các khu vực ô nhiễm môi trường hoặc nguy cơ ô nhiễm
để có phương án xử lý triệt để, hiệu quả.
- Thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ, cơ sở chăn nuôi xây
dựng chuồng trại hợp vệ sinh, xử lý chất thải và nước thải đúng quy định, đảm bảo vệ
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sinh môi trường.
- Vận động các hộ dân còn lại đăng ký giao rác theo quy định, nhằm đạt tỷ lệ
100%, đảm bảo không xả rác thải, nước thải trực tiếp ra môi trường và đê hình thành
những bãi rác tự phát.
- Thực hiện trồng cây xanh và xây dựng các tường rào xanh tại trường học, cơ
quan, các trục đường đã được quy hoạch trên địa bàn xã, vận động mỗi hộ gia đình
trồng cây xanh.
- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng của huyện kiêm tra, kiêm soát
đối với các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong việc tuân thủ
các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm và
đảm bảo đạt tỷ lệ theo yêu cầu của bộ tiêu chí mới.
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành có liên
quan, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ và Ban Quản
lý xây dựng nông thôn mới xã Lý Nhơn triên khai thực hiện.
5. Hệ thống chính trị
5.1 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Tiêu chí số 18)
* Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 18 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 vào năm 2017.
* Nội dung thực hiện:
- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng thông qua việc đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức
xúc của người dân tại xã.
- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức đạt chuẩn. Nâng cao trình độ
lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ báo cáo viên, tổ tuyên truyền pháp luật của
xã. Quan tâm thực hiện tốt công tác luân chuyên cán bộ, thường xuyên rà soát quy
hoạch, bổ sung nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được nhiệm
vụ trước mắt và lâu dài, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
- Thường xuyên củng cố các đoàn thê ấp, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ
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ấp đối với Ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể ấp và tổ nhân dân nhằm phát
huy vai trò của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới.
- Xây dựng thiết thực phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh"; phát huy dân chủ cơ sở để dân có cơ hội tham gia và giám sát các
hoạt động xây dựng nông thôn mới.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật và giữ vững xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm.
- Thực hiện tuyên truyền sâu, rộng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
gia đình thông qua các tổ chức hội. Trong đó, vai trò chủ đạo là Hội Liên hiệp Phụ nữ
và Hội Nông dân xã.
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với phối hợp với các Sở - ngành có liên quan, Ban
Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ, Ban Quản lý xây dựng
nông thôn mới xã Lý Nhơn triển khai thực hiện.
5.2 Quốc phòng và An ninh (Tiêu chí số 19)
* Mục tiêu: Duy trì và nâng chất tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí đặc thù vùng
nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
* Nội dung thực hiện:
- Tuyên truyền vận động toàn dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật,
chủ trương của Đảng và Nhà nước.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp để xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh,
rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.
- Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống
tội phạm trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc trong tình hình mới, triển khai thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp
các loại tội phạm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Tuyên truyền trong từng hộ dân về ý thức xây dựng gia đình không có người vi
phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
* Phân công quản lý và thực hiện:
Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành có liên quan, Ban Chỉ
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đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ và Ban Quản lý xây dựng
nông thôn mới xã Lý Nhơn triển khai thực hiện.
III. DỰ KIẾN KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ THỰC
HIỆN ĐỀ ÁN
1. Tổng kinh phí đầu tư, hỗ trợ để thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các
tiêu chí xây dựng nông thôn mới nông thôn mới xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, dự
kiến là 601.660 triệu đồng, gồm:
1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 304.838 triệu đồng (chiếm 50,67%).
1.2. Vốn sự nghiệp hỗ trợ cho các hoạt động trên địa bàn xã: 296.822 triệu đồng
(chiếm 49,33%).
2. Nguồn vốn:
2.1 Vốn từ Ngân sách nhà nước: 269.834 triệu đồng, chiếm 44,85%; trong đó:
+ Vốn nông thôn mới: 269.834 triệu đồng, chiếm 44,85%.
+ Vốn lồng ghép: Không có.
* Vốn ngân sách tập trung: Không có.
* Vốn huyện: Không có.
* Vốn sự nghiệp: bố trí chi thường xuyên hàng năm của các Sở - ngành và
huyện.
2.2 Vốn cộng đồng đóng góp: 122.670 triệu đồng, chiếm 20,39%. Trong đó:
+ Vốn dân: 97.806 triệu đồng;
+ Vốn doanh nghiệp: 24.864 triệu đồng.
2.3. Vốn vay tín dụng: 209.156 triệu đồng, chiếm 34,76%.
2.4 Vốn đầu tư các nguồn được xác định cụ thể theo chương trình, dự án được
cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện đề án: từ nay đến năm 2020.
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2. Quy mô và khối lượng thực hiện: theo các biêu đính kèm.
3. Phương châm và nguyên tắc đầu tư, hỗ trợ:
- Phát huy nội lực của địa phương là chính, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn
lực từ sự hỗ trợ của Trung ương và Thành phố, đáp ứng nhu cầu đầu tư, giúp đỡ của
các doanh nghiệp.
- Phát huy dân chủ, công khai trong cộng đồng dân cư, khẩn trương, đồng bộ và
chặt chẽ trong thủ tục hành chính và đầu tư.
3.1 Cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn
- Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2016 - 2020.
- Thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia;
- Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn
2016 - 2020;
- Thực hiện Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
- Thực hiện Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng
nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;
- Thực hiện Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11năm 2016 của Ủy
ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố
Hồ Chí Minh;
- Thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ
Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách
nhà nước; Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng
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01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài
chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Thực hiện Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài
chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
- Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các
Chương trình mục tiêu quốc gia.
3.2 Quản lý đầu tư và xây dựng
- Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 08 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ, về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
- Thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia;
- Thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây
dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
2013 - 2020 và Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ
chế quản lý đầu tư xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn 2013 - 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thực hiện Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân thành phố, ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 22
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tháng 7 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định cơ chế hỗ trợ từ
ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020 theo Quyết
định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.
4. Phân công thực hiện
4.1 Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, Ban Chỉ
đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ và Ban Quản lý xây dựng
nông thôn mới xã Lý Nhơn thực hiện:
- Tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, đảng viên,
cán bộ công chức quán triệt chủ trương của Trung ương và thành phố về chương trình
xây dựng nông thôn mới tại xã; vận động cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp
và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia và đóng góp hỗ trợ để thực hiện các tiêu chí
quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn xã.
- Thực hiện theo đúng nội dung của Đề án được phê duyệt, không được thay đổi
nội dung của Đề án khi chưa được chấp thuận của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về
Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố.
- Trong quá trình triển khai các công trình, dự án có nguồn vốn huy động ngoài
ngân sách thì phải thực hiện xong nội dung huy động đóng góp mới bắt đầu khởi
công triển khai công trình, dự án.
- Khi triển khai các công trình, dự án theo Đề án được phê duyệt, đề nghị Ủy
ban nhân dân huyện Cần Giờ chỉ đạo chủ đầu tư và các phòng, ban chuyên môn thuộc
huyện thực hiện các nội dung trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư như sau:
+ Đối với đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng: phải đảm bảo thực hiện theo quy
hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển hạ tầng - kỹ thuật, phát triển
kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Đối với công trình giao thông: thực hiện khảo sát, đánh giá địa hình, địa chất
thủy văn và lưu vực dọc tuyến để thiết kế hệ thống thoát nước cho phù hợp.
+ Đối với công trình Văn phòng ấp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp:
việc đầu tư phải thực hiện theo Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5
năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của
Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của quy chế mẫu về
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tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thê thao xã và Thông tư số
06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của quy định mẫu về tổ chức,
hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thê thao thôn.
+ Đối với công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân xã: việc đầu tư xây dựng phải thực
hiện theo Quyết định 23/2012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ
quan nhà nước tại xã, phường và trị trấn.
- Phân công các phòng ban, đơn vị chức năng của huyện, cán bộ chuyên môn
của xã tham gia, hỗ trợ Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt xây dựng
kế hoạch tổng thê thực hiện đề án giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch cụ thê
từng năm, kế hoạch đầu tư trung hạn đảm bảo tiến độ và mục tiêu, nhiệm vụ thực
hiện các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo
đúng quy định hướng dẫn của pháp luật hiện hành.
4.2 Các Sở - ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn
mới thành phố:
- Phân công cán bộ công chức theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Ban quản lý xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ chuẩn bị và thực hiện, đảm
bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí của ngành trên địa bàn xã.
- Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu của Trung
ương và Thành phố do Sở - ngành phụ trách trên địa bàn xã.
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì,
hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã
Lý Nhơn triên khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới theo Đề án được phê duyệt.
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn, hoàn tất thẩm định quy hoạch chung,
quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch hạ tầng thiết yếu (theo phân công, phân cấp) của
huyện Cần Giờ và xã Lý Nhơn; tổ chức giám sát việc công bố, công khai các quy
hoạch được phê duyệt, thực hiện cắm mốc chỉ giới.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở - ngành liên
quan, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Lý
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Nhơn cân đối, đề xuất và dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết
và bố trí vốn ngân sách tập trung, vốn phân cấp hàng năm (2016 - 2020), đảm bảo
tiến độ đầu tư, hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Lý
Nhơn.
- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước,
các Sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Ban quản lý xây dựng
nông thôn mới xã Lý Nhơn, đề xuất và dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành
phố bổ sung, giao kế hoạch kinh phí sự nghiệp chi thường xuyên để thực hiện các
hoạt động, đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố
Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Lý Nhơn.
- Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối Chương
trình xây dựng nông thôn mới thành phố cân đối nguồn vốn để đảm bảo đầu tư theo
kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
4.3 Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chịu
trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình, dự án, các tiêu
chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về nông thôn mới trên địa bàn
xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ; định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình
của Thành ủy xây dựng nông thôn mới thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân
thành phố kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất, giải quyết những khó khăn vướng
mắc trong quá trình thực hiện; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để thành phố tổ chức sơ kết
hàng năm, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới trên địa
bàn thành phố./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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