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Số: 04/2018/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc 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 2017 - 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 Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
về quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định sô 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định sô 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
về kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm;
Căn cứ Nghị định sô 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ
tưởng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định sô 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
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vê sửa đổi, bổ sung một số điêu Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm
2015 của Chính phủ vê quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ vê 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 vê xây dựng 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 Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4
năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm
2010 của Thủ tướng Chính phủ vê phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vê xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài
chính Quy định vê 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 điêu của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01
năm 2016 của Bộ Tài chính quy định vê quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài
chính Quy định vê quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài
chính Quy định vê 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;
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài
chính quy định vê quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các
chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Xét đê nghị của Văn phòng Điêu phối Chương trình xây dựng nông thôn mới

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 15-3-2018

5

thành phô tại Tờ trình sô 805/TTr-VPĐP-NVngày 26 tháng 12 năm 2017; và ý kiến
của Sở Tư pháp tại Công văn sô 20555/STP-VB ngày 26 tháng 12 năm 2017 vê việc
ban hành quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vôn đầu tư tại
các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia vê xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn Thành phô Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành quy định cơ chế về 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 2016 - 2020.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2018 và thay
thế Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 và Quyết định số
30/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4
năm 2013.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính,
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công
Thương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở
Y tế, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố,
Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện, Chánh Văn phòng
Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện, Trưởng Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới 56 xã, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân 56 xã 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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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 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 04/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018
của Ủy ban nhân dân thành phô.)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích
Việc ban hành Quy định này nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ vê
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định cơ chế vê quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công
trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản
xuất, đời sống văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và cơ chế huy động, quản lý nguồn
vốn đầu tư tại các xã trên địa bàn thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia vê xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 (gọi tắt là Chương trình).
2. Đối tượng được áp dụng bao gồm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc
thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư các dự án từ ngân
sách nhà nước để thực hiện Đê án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông
thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vê xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1.Việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia vê xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải
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hướng tới thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia vê xây dựng nông thôn mới ban hành tại
Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ,
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 Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020và các văn bản điêu chỉnh, bổ sung
(nếu có).
2. Kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ
có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn các xã.
3. Thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia vê xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 phải gắn kết với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với quy hoạch tổng thể được cấp có thẩm quyên phê
duyệt.
4. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư các dự án phải đảm bảo
đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả; chấp hành đúng chế độ quản lý
tài chính - đầu tư - xây dựng của Nhà nước.
5. Đảm bảo công khai, minh bạch vê quản lý, sử dụng các nguồn lực; phát huy
vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế
hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát cộng đồng, đánh giá.
6. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội;
cấp ủy đảng, chính quyên đóng vai trò chỉ đạo, điêu hành quá trình tổ chức thực hiện.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân
phát huy vai trò chủ thể trong đầu tư xây dựng nông thôn mới.
7. Ưu tiên bố trí vốn ngân sách đầu tư các công trình, dự án cho những xã có nỗ
lực cao trong huy động cộng đồng tham gia thực hiện các công trình, dự án: Giao
Văn phòng Điêu phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì, phối
hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện hướng
dẫn thực hiện.
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DựNG
CƠ BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Điều 4. Chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng
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1. Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã (sau đây gọi tắt là Ban quản

lý xã) là chủ đầu tư các dự án, nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
xã.Trong trường hợp, đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình
độ chuyên môn mà Ban quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư,
Ban quản lý xã chuyển cho Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư, có sự tham gia
của lãnh đạo Ban quản lý xã hoặc ký kết hợp đồng với Ban quản lý đầu tư xây dựng
công trình khu vực hoặc Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc đơn vị tư vấn có chức
năng chuyên môn để thực hiện quản lý dự án theo quy định".
Ban Quản lý xã do Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập theo quy định Quyết
định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 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.
2. Ban quản lý xã trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, có tư cách pháp nhân, được
mở tài khoản và sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã trong hoạt động giao dịch
với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý xã có
nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:
a) Tổ chức xây dựng quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và kế
hoạch đầu tư hàng năm xây dựng nông thôn mới của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân
cư trong toàn xã và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
b) Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt
động thực thi các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn xã.
c) Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, công trình do xã làm chủ đầu tư
bao gồm các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa
dự án, công trình vào khai thác, sử dụng.
d) Được ký các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tư cách pháp nhân, cộng
đồng hoặc cá nhân cung cấp hàng hóa, xây lắp và dịch vụ để thực hiện các dự án,
công trình đầu tư.
Điều 5. Quy trình lập kế hoạch đầu tư thực hiện Đề án nâng cao chất lượng
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
1) Quy trình lập kế hoạch đầu tư : thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư
01/2017/BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng
dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
gia.
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2) Trình duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn: Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp,
thẩm định và phê duyệt kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm gửi Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Sở Tài chính và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn
mới thành phố để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và cân đối
nguồn vốn đầu tư công.
3) Trình tự lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công:
Căn cứ kế hoạch đầu tư trung hạn đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê
duyệt, chủ đầu tư thực hiện công tác thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư theo
Luật Đầu tư công.
Đối với dự án nhóm C (trừ dự án trọng điểm), Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm:
a) Giao cơ quan, đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
b) Căn cứ hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện giao
đơn vị trực thuộc có chức năng thẩm định hoặc thành lập Hội đồng thẩm định để
thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
c) Ủy ban nhân dân huyện lập danh mục dự án nhóm C gửi Sở Kế hoạch và Đầu
tư theo đúng Đề án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trường hợp các
dự án có thay đổi về quy mô hoặc tổng mức đầu tư phải báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài chính và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới
thành phố để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận trước khi thẩm
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
d) Giao cơ quan, đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện
Báo cáo theo nội dung đã được thẩm định và trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định
chủ trương đầu tư dự án theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.
Điều 6. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
1. Banquản lý xã (chủ đầu tư các dự án) hoặc đơn vị tư vấn có tư cách pháp
nhân, có chức năng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
công trình theo đúng quy mô dự án, công trình của Đề án nâng cao chất lượng các
tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã được phê duyệt và trình cấp thẩm quyền phê
duyệt theo đúng quy định.
a) Trường hợp chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
các công trình đầu tư hạ tầng có thay đổi tăng quy mô, không thay đổi kết cấu,không
vượt tổng mức đầu tư (vốn ngân sách) so với danh mục công trình trong Đề án được
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phê duyệt thì Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt điêu chỉnh chủ trương đầu tư dự án
trước khi quyết định đầu tư dự án theo quy định.
b) Trường hợp chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
các công trình đầu tư hạ tầng có thay đổi 01 trong các nội dung: giảm quy mô, thay
đổi kết cấu, vượt tổng mức đầu tư (vốn ngân sách) so với danh mục công trình trong
Đê án được phê duyệt và danh mục dự án đã thông qua chủ trương đầu tư thì Ủy ban
nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện phải trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp
thuận chủ trương trước khi quyết định đầu tư.
c) Các chương trình, dự án được điêu chỉnh trong các trường hợp quy định tại Điêu
46 Luật Đầu tư công, Điêu 61 Luật xây dựng. Cấp có thẩm quyên chỉ được điêu chỉnh
chương trình, dự án sau khi thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định của pháp luật.
2. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, ấp có thời gian thực hiện
dưới 02 năm hoặc giá trị công trình đến 03 tỷ đồng, chủ đầu tư tự lập báo cáo kinh tế
kỹ thuật (trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực mới thuê đơn vị tư vấn có tư cách
pháp nhân thực hiện). Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình bao
gồm: Tên công trình, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, quy mô kỹ thuật công
trình, thời gian thi công, thời gian hoàn thành, nguồn vốn đầu tư và cơ chế huy động
nguồn vốn kèm theo thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán.
Đối với các công trình có giá trị trên 03 tỷ đồng thì việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật,
thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán phải do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện.
Kinh phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được bố trí trong kế hoạch năm từ nguồn
vốn ngân sách đầu tư cho công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vê
xây dựng nông thôn mới.
3. Cấp quyết định đầu tư: thực hiện theo Luật đầu tư công.
4. Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: thực hiện
theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ vê quản
lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017
của Thủ tướng Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một số điêu Nghị định số 59/2015/NĐCP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ vê quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Điều 7. Lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
1. Các hình thức lựa chọn: Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng các
xã thực hiện theo 2 hình thức:
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- Lựa chọn theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng (các cộng đồng dân
cư ấp, cấp những người hưởng lợi trực tiếp từ Chương trình tự thực hiện xây dựng và
lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng).
- Lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu (theo quy định hiện hành).
* Khuyến khích thực hiện theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.
2. Cách thức lựa chọn: thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 10 Thông tư
số 26/2011/TTLT - BNNPTNT-BKHĐT - BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Nghị
định 161/2016/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 giai đoạn 2016 - 2020.
Điều 8. Giám sát hoạt động xây dựng: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện
hành.
Điều 9. Nghiệm thu, bàn giao, quản lý khai thác công trình
1. Nghiệm thu công trình: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành,
thành phần nghiệm thu gồm: Đại diện ban quản lý xã; đại diện các đơn vị: Tư vấn
thiết kế, thi công xây dựng, tư vấn giám sát; đại diện giám sát của chủ đầu tư, đại
diện ban giám sát cộng đồng và đại diện tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng công trình.
2. Công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12
tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
3. Bàn giao quản lý, khai thác công trình: Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư phải
bàn giao công trình và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công trình cho
Ủy ban nhân dân xã để giao đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý sử dụng, bảo trì.
CHƯƠNG III
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI
GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Điều 10. Nguồn vốn thực hiện và cơ chế huy động vốn
1. Nguồn vốn thực hiện: Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện
Chương trình:
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a) Vốn ngân sách nhà nước (thành phố và huyện, xã), bao gồm:
- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bên vững và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai và sẽ
tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo trên địa bàn.
- Vốn ngân sách thành phố bố trí trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg
ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ,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.
- Nguồn vốn từ ngân sách huyện và ngân sách xã trong đầu tư mới, duy tu, bảo
trì các công trình cơ sở hạ tầng và các nội dung nâng chất xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn các xã.
b) Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (nếu có): Để đầu tư các dự án, chương trình
theo Nghị quyết của Quốc hội.
c) Nguồn vốn tín dụng, bao gồm: Vốn tín dụng đầu tư phát triển của thành phố
và vốn tín dụng thương mại.
d) Vốn đầu tư của doanh nghiệp.
e) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho
từng dự án, nội dung cụ thể, do Hội đồng nhân dân xã thông qua.
g) Các khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại của các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
h) Các nguồn tài chính hợp pháp khác.
2. Cơ chế huy động:
a) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia;
các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, bao gồm: Các chương trình
mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa
bàn nông thôn và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo và vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ trực tiếp của Chương trình xây dựng nông thôn mới - bao gồm cả trái
phiếu Chính phủ (nếu có).
b) Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (huyện, xã) để tổ chức triển khai
Chương trình. Địa phương được cấp lại 100% số tiên thu được từ đấu giá quyên sử
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dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn (sau khi đã
trừ đi chi phí) để thực hiện đầu tư các dự án xây dựng nông thôn mới, nhưng không
vượt quá tổng mức vốn đầu tư theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng
thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà
nước hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ
sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.
d) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho
từng dự án cụ thể: Ủy ban nhân dân xã theo từng nội dung, dự án, công trình, vận
động người dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của xã bằng các hình thức
phù hợp, trên cơ sở phát huy dân chủ để người dân bàn bạc và tự nguyện đóng góp,
tổng hợp trình Hội đồng nhân dân xã quyết định.
e) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.
g) Các nguồn vốn tín dụng: Vốn tín dụng đầu tư phát triển của thành phố và vốn
tín dụng thương mại.
h) Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Điều 11. Lập Kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư:
1. Lập Kế hoạch:
a) Nguyên tắc lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn cấp xã:
- Lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phải gắn với việc lập
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã.
- Quá trình lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phải có sự
tham gia của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, người dân hưởng lợi và cộng đồng.
- Việc lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp
xã phải làm rõ khả năng huy động nguồn vốn thực hiện chương trình gồm: nguồn vốn
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền thông báo dự kiến, nguồn vốn
huy động từ cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác; cơ chế thực hiện; đơn vị
chịu trách nhiệm thực hiện từng nội dung, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc
gia trên địa bàn cấp xã.
b) Lập, tổng hợp kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
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nông thôn mới trên địa bàn cấp xã:
- Ủy ban nhân dân cấp xã giao Ban Quản lý xây dựng kế hoạch thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã; thông báo các nội dung, hoạt
động của chương trình mục tiêu quốc gia dự kiến triển khai trên địa bàn xã đến người
dân thụ hưởng và cộng đồng.
- Ban Quản lý xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn cấp xã. Nội dung của kế hoạch bao gồm: danh mục và nội dung chủ yếu
của các hoạt động, công trình, dự án cần thực hiện trong kỳ kế hoạch; đê xuất đơn vị
chủ trì thực hiện.
- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thảo luận lấy ý kiến công khai vào kế hoạch thực
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã; hoàn thiện kế hoạch thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng
cấp thông qua và gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét cho ý kiến và tổng hợp.
2. Phân bổ kế hoạch vốn:
Sau khi được cấp có thẩm quyên giao kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia, Ủy ban nhân dân các cấp phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho từng dự án theo
mã dự án đầu tư và ngành kinh tế (loại, khoản) theo Phụ lục số 02, mã Chương trình
mục tiêu quốc gia theo Phụ lục số 04 ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC
ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vê Hệ thống mục lục ngân
sách nhà nước; Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điêu của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02
tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vê Hệ thống mục lục ngân sách nhà
nước và Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài
chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
Cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm nhập kế hoạch vốn đầu tư
trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) theo hướng dẫn tại
Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc.
Việc phân bổ chi tiết và giao kế hoạch vốn cho các dự án phải hoàn thành trước
31/12 năm trước năm kế hoạch. Trường hợp được giao bổ sung kế hoạch, chậm nhất
10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao kế hoạch bổ sung, Ủy ban nhân dân cấp dưới
phải hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch theo quy định.
Kiểm tra phân bổ: Sau khi nhận được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư của Ủy ban
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nhân dân các cấp, cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện kiểm tra phân bổ vốn đầu tư
theo nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
Điều 12. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ ngân
sách đêu phải quản lý và kiểm soát thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc nhà
nước.
2. Đối với các nguồn vốn huy động đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn
lại của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình được thực hiện như sau:
a) Trường hợp đóng góp bằng tiên: Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý
thu và chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành (nếu đóng góp bằng
ngoại tệ thì ngoại tệ được quy đổi ra tiên đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại
tệ do Kho bạc Nhà nước công bố hàng tháng).
b) Trường hợp đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động:
Các nguồn vốn đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động hoặc công trình
hoàn thành, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xác định giá trị hiện vật
(bằng tiên Việt Nam) và căn cứ đơn giá hiện vật, giá trị ngày công lao động để hạch
toán vào giá trị công trình, dự án để theo dõi, quản lý, không hạch toán vào thu, chi
ngân sách nhà nước.
c) Trường hợp người dân tặng cho quyên sử dụng đất (hiến đất) để xây dựng
công trình:
Người sử dụng đất phải lập văn bản tặng cho quyên sử dụng đất quy định tại
điểm a khoản 3 Điêu 167 Luật Đất đai, khoản 3 Điêu 79 Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu
của Luật Đất đai.
Sau khi hoàn thành xây dựng công trình trên đất được tặng cho, căn cứ văn bản
tặng cho quyên sử dụng đất, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Văn phòng đăng ký
đất đai thực hiện chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và
thông báo cho người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để xác nhận thay đổi.
Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận
thì thu hồi Giấy chứng nhận để quản lý".
d) Việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ và phải
được sự đồng tình của người dân. Tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt
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buộc và huy động quá sức dân; không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người già,
người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách phải đóng góp.
Đồng thời phải tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện
tham gia".
3. Tạm ứng vốn:
Nguyên tắc tạm ứng, mức vốn tạm ứng; bảo lãnh tạm ứng vốn; thu hồi vốn tạm
ứng; kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn được thực hiện theo quy
định tại Điều 8 của 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; Điều 9 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".
Hồ sơ tạm ứng vốn: Để được tạm ứng vốn, chủ đầu tư gửi đến Kho bạc Nhà
nước các tài liệu theo quy định tại khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 349/2016/TTBTC ngày 30 tháng 12 năm 2016của 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.
4. Thanh toán khối lượng hoàn thành:
Thanh toán khối lượng hoàn thành: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản
2 Điều 9 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;
khoản 1, khoản 2 Điều 10 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".
Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo
quy định tại khoản 3, Điều 10 của 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.
Điều 13. Chi phí quản lý dự án
- Định mức chi phí quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức
chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
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- Nội dung chi phí quản lý, thẩm định, phê duyệt dự toán và thẩm tra, phê duyệt
quyết toán chi phí quản lý dự án: thực hiện theo quy định tại Thông tư số
72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý,
sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự
án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Điều 14. Quyết toán vốn đầu tư
1. Quyết toán vốn đầu tư hàng năm.
Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của
Bộ Tài chính tại Thông tư số 210/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 quy định việc
quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo
niên độ hàng năm, Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năn 2008 về xử
lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và
văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
2. Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.
a) Đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phải lập báo cáo quyết toán
và được thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng chế độ
quy định về quản lý tài chính hiện hành.
b) Đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới: Thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 349/2016/TTBTC 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. Trong đó quy định:
- Việc lập báo cáo quyết toán, thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; nội
dung thẩm tra quyết toán; kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; định mức chi phí
thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán quyết toán; thời hạn quyết toán; chế
độ báo cáo, kiểm tra và các nội dung liên quan khác: thực hiện theo 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.
- Đối với dự án do Ban quản lý xã làm chủ đầu tư:
Hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành gồm các biểu
mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành kèm theo các văn bản pháp lý
liên quan theo biểu mẫu số 01/QTDA và 02/QTDA kèm theo Thông tư số
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349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.
Trường hợp đơn vị chức năng thuộc quyên quản lý của người quyết định đầu tư
không đủ năng lực thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Chủ đầu
tư báo cáo người quyết định đầu tư lựa chọn một trong các hình thức sau:
+ Thuê tổ chức kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự
án hoàn thành.
+ Đê nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra báo cáo quyết toán vốn
đầu tư dự án hoàn thành.
Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyên phê duyệt quyết toán quyết định thành
lập Tổ thẩm tra quyết toán để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán; thành
phần của Tổ công tác thẩm tra quyết toán gồm thành viên của các đơn vị liên quan.
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Xử lý chuyển tiếp
Các dự án thuộc Đê án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 chưa được
phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cấp thẩm quyên phải thực hiện cơ chế
quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước từ
ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định này.
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Ban Chỉ đạo của Thành ủy vê Chương trình xây dựng nông thôn mới thành
phố, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện là cơ quan chỉ đạo
kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Quy định này đối với các Đê án xây
dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vê nông thôn mới tại các xã trên địa bàn
thành phố giai đoạn 2017-2020.
2. Trách nhiệm của Sở - ngành:
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liên quan
hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã và chủ đầu tư giải quyết khó khăn vướng mắc trong
việc thực hiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã xây dựng
nông thôn mới.
- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở-ngành liên quan hướng dẫn Ủy
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ban nhân dân xã và chủ đầu tư giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện
quản lý nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã xây dựng nông thôn mới.
- Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám
sát công trình theo quy định.
- Giao Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình
và hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã và chủ đầu tư trong việc thực hiện 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 vê xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.
- Giao Văn phòng Điêu phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố
tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo trung
ương theo định kỳ 6 tháng và cả năm.
3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện:
Chỉ đạo các phòng, ban liên quan thuộc huyện quản lý tổ chức hướng dẫn, kiểm
tra, chấn chỉnh sai sót trong việc thực hiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng và
quản lý nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã xây dựng nông thôn mới.
3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, xã:
- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các Phòng chuyên môn liên
quan thuộc huyện chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm tra báo
cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; thẩm định dự toán và thẩm tra quyết
toán chi phí quản lý dự án.
- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ xây dựng,
báo cáo kinh tế kỹ thuật; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các
dự án, công trình do xã quyết định đầu tư; phê duyệt dự toán và quyết toán chi phí quản
lý dự án của chủ đầu tư đối với các dự án, công trình do Ban quản lý xã làm chủ đầu tư.
- Giao Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới
huyện, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên kiểm tra hướng dẫn Ban quản lý xã trong
công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý nguồn vốn đầu tư các dự án, công trình xây
dựng nông thôn mới. Kịp thời chấn chỉnh các sai sót của Ban quản lý xã (nếu có). Định
kỳ, 06 tháng (trước ngày 15) Ủy ban nhân dân huyện có báo cáo kết quả kiểm tra công
tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý nguồn vốn đầu tư các dự án, công trình xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn huyện vê Văn phòng Điêu phối Chương trình xây dựng nông
thôn mới thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.
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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.
- Định kỳ, căn cứ vào số liệu báo cáo của các chủ đầu tư, Ban Chỉ đạo chương
trình xây dựng nông thôn mới huyện tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư
xây dựng các dự án, công trình xây dựng nông thôn mới các xã gửi Văn phòng Điều
phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài chính trước ngày 05 mỗi tháng (báo cáo tháng), trước ngày 10 tháng đầu
quý sau (báo cáo quý) và trước ngày 15 tháng 01 năm sau (báo cáo năm). Riêng số
liệu giải ngân vốn, trước khi gửi báo cáo, yêu cầu các chủ đầu tư phải đối chiếu số
liệu có xác nhận của Kho bạc nhà nước tại nơi mở tài khoản.
- Báo cáo định kỳ hàng quý, năm thực hiện theo quy định về chế độ và biểu mẫu
báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2016 2020 do Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mớithành phố
hướng dẫn.
4. Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện chỉ đạo các
phòng, ban, ngành, các xã, các đơn vị liên quan tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân
các cấp trên địa bàn, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan đoàn thể xã hội các cấp, cộng đồng
tham gia giám sát và phối hợp giám sát thực hiện Chương trình.
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Điều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thiết bổ
sung, điều chỉnh, các Sở - ngành và các địa phương liên quan phản ảnh về Văn phòng
Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư
và Sở Tài chính để phối hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải
quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6432/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

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 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư
pháp quy định chi tiêt thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm
2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tư
pháp quy định chê độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Quyêt định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chê phối hợp trong công tác theo dõi
tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét Tờ trình số 19683/TTr-STP-THPL ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Giám
đốc Sở Tư pháp;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành

pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp,
Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Cách Mạng
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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

KÉ HOẠCH
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6432/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Để triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của
Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số
59/2012/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch theo
dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
trên địa bàn thành phố, qua đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành
pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
2. Yêu cầu:
- Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường
xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của từng cơ quan, các cấp chính quyền.
- Phát huy hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn
thành phố trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự tham gia tích cực của các tổ chức,
cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
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- Bảo đảm các điêu kiện vê nhân lực và kinh phí thực hiện các nội dung của Kế
hoạch.
- Việc thực hiện Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ trên địa bàn thành phố,
xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành, đơn vị một cách rõ ràng, công khai,
minh bạch.
II. LĨNH VỰC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ
1. Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ vê những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ
đạo điêu hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước hàng năm, căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố vê ban hành Kế
hoạch chỉ đạo, điêu hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân
sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2018,
trên cơ sở hướng dân của Bộ Tư pháp vê thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp
luật năm 2018, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm khẩn trương tham mưu
nhân dân thành phố xác định, lựa chọn lĩnh vực trọng tâm bổ sung vào

Ủy ban
Kế

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 để triển khai thực hiện, đáp ứng
yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật có trọng tâm, trọng điểm.
2. Các Sở-ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận-huyện chủ động rà
soát, tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực
trọng tâm, liên ngành và đối với các lĩnh vực pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ,
phạm vi quản lý của mình một cách thường xuyên, toàn diện.
III. NỘI DUNG THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ
Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quậnhuyện thực hiện theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại
Chương II Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, trong đó chú trọng, xem xét đánh giá các
nội dung sau:
1. Tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật để kịp thời
đê xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định chồng chéo, thiếu đồng bộ, không
khả thi hoặc những khoảng trống pháp luật.
2. Trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực được lựa chọn để kịp thời chủ
động đê xuất, kiến nghị ban hành thủ tục hành chính mới, hoặc sửa đổi, hủy bỏ những
thủ tục hành chính không còn phù hợp, không cần thiết, gây cản trở, khó khăn, ảnh
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hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.
3. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật.
4. Tình hình tuân thủ pháp luật khi áp dụng trên thực tiễn.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:
Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quậnhuyện thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên
các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp để
phục vụ cho việc đánh giá về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực pháp luật
thuộc phạm vi quản lý của ngành hoặc của địa phương mình. Việc xử lý thông tin thu
thập được thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số
14/2014/TT-BTP.
Thời gian thực hiện: cả năm 2018.
2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:
Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp
luật của năm và yêu cầu thực tế của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chủ
động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Sở-ban, ngành thành phố triển khai Kế
hoạch kiểm tra liên ngành; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành
pháp luật, với thành phần Đoàn kiểm tra gồm: lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng
đoàn, đại diện các Sở -ban- ngành có liên quan đến nội dung, phạm vi kiểm tra đối
với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, có mời đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân
thành phố và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, tổ
chức có liên quan khác cùng tham gia đoàn kiểm tra liên ngành.
Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018
Bên cạnh việc tổ chức kiểm tra đối với lĩnh vực trọng tâm, tùy theo tình hình và
yêu cầu thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định thành lập Đoàn kiểm
tra liên ngành thành phố hoặc giao các Sở-ban, ngành thành phố tổ chức kiểm tra đối
với những lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của các Sở-ban, ngành thành phố có
phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập.
3. Điều tra, khảo sát:

26

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 15-3-2018
- Sở (ngành) được phân công là đơn vị chủ trì thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực

trọng tâm liên ngành tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP.
- Căn cứ yêu cầu về việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật đối
với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, Sở Tư pháp chủ động quyêt định tổ chức hoạt
động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 13 Nghị
định số 59/2013/NĐ-CP.
Thời gian thực hiện: cả năm 2018.
4. Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật:
a) Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật của Sở-ban, ngành thành phố, Ủy ban
nhân dân quận-huyện
- Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quậnhuyện thực hiện báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong đó có tình hình thi hành
pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành gửi cho Sở Tư pháp và Sở (ngành)
được giao là đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành
phố về thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp
luật năm 2018.
- Nội dung báo cáo thực hiện theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31 tháng
8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chê độ báo cáo trong quản lý công
tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành
pháp luật và triển khai, hướng dẫn của Sở Tư pháp (nêu có).
- Thời hạn báo cáo: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung
ương, Sở Tư pháp.
b) Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh
Trên cơ sở báo cáo của Sở (ngành) được giao là đơn vị chủ trì, thông tin tổng
hợp, đánh giá từ kêt quả của hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật của Đoàn
kiểm tra liên ngành, hoạt động điều tra, khảo sát (nêu có), Sở Tư pháp xây dựng báo
cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng Sở - ban, ngành thành phố:
a) Chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;
b) Xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật đối với những lĩnh vực
thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình quản lý, gửi về Sở (ngành) được
giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và Sở Tư pháp đúng thời hạn,
đảm bảo đầy đủ về nội dung theo yêu cầu nêu tại Khoản 4 Mục IV Kế hoạch này.
c) Phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo
yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành, đề nghị của Sở Tư pháp (nếu có).
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện:
a) Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của địa
phương mình và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.
b) Triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực
trọng tâm theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố; phân công, chỉ đạo các
phòng, ban chuyên môn thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm của thành phố
và bảo đảm các điều kiện cho việc tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp
luật trên địa bàn.
c) Xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn
quận-huyện, trong đó có lĩnh vực trọng tâm theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân
thành phố, gửi về Sở (ngành) được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, liên
ngành năm 2018 và Sở Tư pháp đúng thời hạn, đảm bảo đầy đủ về nội dung theo yêu
cầu nêu tại Khoản 4 Mục IV Kế hoạch này.
d) Phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo
yêu cầu của Đoàn Kiểm tra liên ngành, đề nghị của Sở Tư pháp (nếu có).
Phòng Tư pháp quận-huyện có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận-huyện trong việc xây dựng Kế hoạch; triển khai thực hiện Kế
hoạch; triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực
trọng tâm theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố; tổng hợp, xây dựng báo
cáo của Ủy ban nhân dân quận-huyện hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân quận-huyện
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phân công phòng, ban chuyên môn xây dựng báo cáo gửi Sở (ngành) chủ trì, Sở Tư
pháp theo yêu cầu nêu tại Khoản 4 Mục IV Kế hoạch này.
2. Giám đốc Sở Tư pháp
a) Chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch này và hướng dẫn, đôn đốc các Sở-ban,
ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện thực hiện.
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xác định lĩnh vực trọng tâm thực hiện
theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Mục II của Kế hoạch
này.
c) Căn cứ tình hình và yêu cầu thực tế, chủ động ban hành Quyết định thành lập
Đoàn kiểm tra liên ngành, ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện Kế hoạch
kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.
d) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc tổ chức kiểm tra đối với những
lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của các Sở-ban, ngành thành phố có phát sinh
khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập (nếu có).
e) Chủ động quyết định tổ chức hội nghị, tập huấn, điêu tra, khảo sát tình hình
thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
g) Chủ trì, triển khai, hướng dẫn và xây dựng báo cáo vê tình hình thi hành pháp
luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thủ trưởng Sở-ngành thành phố được phân công là đơn vị chủ trì thực
hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành có trách nhiệm
a) Đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm theo dõi tình hình thi
hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, kịp thời cung cấp thông tin vê tình hình thi
hành pháp luật để Sở (ngành) mình tổng hợp theo yêu cầu nêu tại Khoản 4 Mục IV
Kế hoạch này.
b) Phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo
yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành, đê nghị của Sở Tư pháp (nếu có).
c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo vê tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực
trọng tâm trên địa bàn Thành phố, đảm bảo đầy đủ vê nội dung, gửi Sở Tư pháp đúng
thời hạn theo yêu cầu nêu tại Điểm c Khoản 4.1 Mục IV của Kế hoạch này.
4. Đê nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tòa án nhân dân
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thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia
thành phố cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Sở Tư
pháp và các Sở (ngành) được phân công chủ trì thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực
trọng tâm, liên ngành.
5. Kinh phí thực hiện:
a) Kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được
thực hiện theo các quy định hiện hành có quy định nội dung chi, mức chi cho các
hoạt động tương ứng. Cụ thể:
- Hoạt động hội nghị, tập huấn, kiểm tra thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TTBTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế
độ chi hội nghị;
- Hoạt động thống kê báo cáo thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC
ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng
và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;
- Hoạt động điều tra khảo sát thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC
ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra, thống kê, tổng điều tra thống kê
quốc gia; và các quy định khác có liên quan.
b) Đối với các hoạt động do Sở Tư pháp chủ trì, thực hiện (bao gồm các hoạt
động do Ủy ban nhân dân thành phố giao thực hiện, như: tổ chức hội nghị, tập huấn;
tổ chức công tác kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật; xây dựng báo
cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố):
Kinh phí thực hiện trong dự toán kinh phí không tự chủ năm 2018 của Sở Tư
pháp và giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp dự toán, quyết toán kinh phí theo
các quy định hiện hành.
c) Đối với các hoạt động thuộc trách nhiệm của các Sở-ban, ngành thành phố,
Ủy ban nhân dân quận-huyện:
Các cơ quan thực hiện việc lập dự toán, phân bổ kinh phí thực hiện theo quy
định.
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Trên đây là Kê hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Cách Mạng
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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: 6667/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội,
ngân sách thành phố và Chương trình công tác
của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật tổ chúc chính quyền địa phương ngày ] 9 tháng ó năm 2015;
Cãn cứ Nghị quyết của Quốc hội: sổ 48/2017/QH14 của Quốc hội ngày 10
tháng 11 năm 2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; số
49/20] 7/QH14 ngáy 13 tháng i ì năm 2017 về dự toán ngân sách nhà nước năm
2018;

" '

'

"

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yeu thực
hiện Kế hoạch phát triển kinh tể - xã hội và dự toán ngân sách nhả nước nãm
2018;

'

Căn cứ Kết luận số 253-KL/TU ngảy 28 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy
tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thảnh phố khóa X về tình hình
kinh tế - văn hỏa - xã hội, ngân sách năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố: số 35/NQ-HĐND
ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thảnh phổ về nhiêm vụ kinh
tề - vãn hóa - xâ hội nãm 2018 vả số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017
ve dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 20 L 8;
Xét Công vãn số ] 1788/SKHĐT-TH ngày 25 tháng 12 nãm 2017 của Sở
Kế hoạch và Đẩu tư về dự thảo Quyết định kể hoạch chi đạo, điều hành phảt
triển kỉnh tế - xẫ hội. ngân sách thành phố và Chương trình cổng tác năm 2018.
QUYÉT ĐỊNH
Điều 1. Mục tiêu ỉỗng quát
Tập trung và tích cục triến khai thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện
Nghị quyết Đại hội X Dăng bộ thành phố, gắn với việc thực hiện cốc cơ che,
chỉnh sách đặc thù phát triền thành phố nhầm nâng cao chất lượng tăng trưởng,

32

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 15-3-2018

Ễiãng lực cạnh u-anh của kinh tế thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế thẹo chiều
sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm mô í trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, binh
đẳng, khuyến khích đối mớí sáng tạo, khởi nghiệp, phát triền doanh nghiệp, Tập
trung phát triển một số kết cẩu hạ tầng dông bộ trọng điếm gấn với chình trang
dô thị, kéo giảm ùn tấc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ỏ
nhiễm mủi trường, chủ động ứng phó với biển đồi khí hậu. Bảo đâm an sinh và
phúc lợi xã hội, chăm lo dời sống nhân dân. Cài cách mạnh mẽ thú tục hành
chính, đấy nhanh tiến Irỉnli xây dựng đô thi thông minh, chính quyền điện từ,
Giữ vững Ổn định chính trị, trật lự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế,
Điều 2. Các ohỉ ÍÌỂU chủ yếu

1. Tổng sản phẩm nộí địa (GRDP) tăng 8S3 - 8,5%.
2. Tỷ trọng đóng góp cua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP trên 36%.
3. Tống vốn đẩu tư phát triển toàn xă hội dạT 35% GRDP.
4. Thu ngân sách đạt 100% dự toán.
5. Thành lập mới 46,000 doanh nghiệp,
6. Giảm 1% hộ nghèo theo chuẩn chương trinh giâm nghèo bền vũng
thành phố giai đoạn 2016 - 2020.
7. Tạo việc làm mới cho 130.000 lao động.
8. TỶ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghè đạt 80%,
9- Tỷ lệ thẩt nghiệp đô thị dưới 33%'
10. Diện tích nhà ớ xây dựng mới dặt 8 triệu m~L
1 ]. Diện tích nhà ờ bình quân đẩy người 19,1 mVngưòi.
12. Đạt 270 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi).
13. Đạt 16 bác sỳ/10.000 dân.
14. Đạt 42 giường bệnh/ỉ0.000 dân; đạt 45,5 m2 sàn xây dụng/Ì giường bệnh.
15. Tỷ lê dân số tham gia bảo hiểm y tế dạt 85,2%.
16. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch dạt 100%. Tổng lượng khai thác
nước dưới đất giảm 31,2% so với nãm 2017
17. Tý [ệ xử ỉý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm liêu chuẩn mỏi trường đặt 100%.
[ 8. Tỷ ]ệ xử lý nirởc thải công nghiệp đật 95%19. Tỷ lệ xừ lý nước thải y tể đạt 100%,
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20. Phấn đấu nâng cao chỉ số xáp hạng năm 201 8 về hiệu quà quàn trị và
hành chính cồng cấp tỉnh (PAPI), chi số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)f chĩ
số cải cách hành chính (PAR-index) như sau:
-

PAPI vào nhóm 1ó địa phương dẫn đầu cả nước.

-

PCI vào nhỏm 5 địa phương dẫn đâu cả nước,

-

PAR-index vào nhóm 10 địa phương dân đẩu cả nước.

Điều 3. Các nhỉệm vụ cụ thể theo phụ lục Chương trình công tác của Uy
ban nhân dân thành phố nám 2018 (đính kèm).
Điều 4. Tồ chức thực hiện
1. Các sò, ban> ngành, ủy ban nhân dân các quận - huyện, doanh nghiệp
thuộc thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, đơn vị; trong
đó quy định rồ tùng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể lãnh đạo,
đơn vị, cán bộ phụ trách, thực hiện; hàng quv có kiểm điểm, đánh giá tình hỉnh
và báo cáo theo quy định.
Giao Vãn phòng úy ban nhân dân thảnh phổ tham mưu, bố trí để Chủ tịch,
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dâll thành phố họp thông qua KÍ hoạch, chương trình
hoạt động năm 2018 cùa các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc
thành phố trong tháng 1 năm 2018,
2 . Trong quá irình triển khai kế hoạch, yêu cầu Thủ trưởng các sờ - ban ngành, ủy ban nhân dân các quận - huyện, doanh nghiệp thuộc thành phố quản
lv chú ỷ tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm hoạt động công vụ; kiểm tra,
giám sát, đánh giả quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tồ chức, cá
nhân; thực hiện cơ che khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Chủ động
theo dõi, giám sát để để xuất chính sách phù hợp và linh hoạt; kiến nghị, để xuất
những giải pháp chỉ dạo, điều hành kịp thời, hiệu quả. Chi đạo thực hiện quy che
dân chù ờ cơ sở, dề cao vai trỏ giảm sát của nhân dân đối với hoạt động cua cán
bộ và cơ quan nhà nước. Tãng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải
quyết nhũng kiến nghị chính đáng của đoanh nghiệp và nhân dân. Nâng cao vai
trò gương mẫu, trách nhiệm cùa ngưòi đứng đầu trong công tác lãnh đạo, điều
hành thực hiện nhiệm vụ chính ưị của ngành, địa phương, đơn vị,

3. Định kỳ bàng tháng, ủy ban nhân dân tbành phố tổ chức làm việc vói
Thù trưởng các sở - ban - ngành. Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện,
doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố; hảng quý tế chức giao ban, làm việc
chuyên đề giải quyết các vấn đè cấp bách, phát sình trong quá trình to chức thực
hiện Quyết định này. Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch ủy ban nhân
dân các quận - huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực
hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu vả công việc được giao; thực hiện
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nghiêm chế độ báo cáo về Sở Ke hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng và
tháng cuối quỷ.
4. Sở Nội vụ hưửng dẫn thang điềm thi đua và chế độ khen thưởng năm
2018 tương ứng với các nhiệm vụ kinh tế - vãn hóa - xã hội, quốc phòng - an
ninh, dự toán thu chi ngân sách và cửa thảnh phố, Các sờ - ban - ngành, quận huyện tồ chức các phong trào thi đua phù hợp với nội dung Quyết định này,
5 . Trước ngày 10 tháng 11 nãm 2018, các sở - ban - ngành, ủy ban nhân
dân các quận - huyệny các doanh nghiệp vả các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết,
tổng kết, kiểm điểm tình hỉnh thực hiện Kế hoạch cùa cơ quan, đem vị, địa
phương trong nám 2018 vả báo cáo kế hoạch năm 2019 cho Chủ tịch Uy ban
nhân dân thảnh phố, Sỡ Kế hoạch và Đầu tư và Vãn phòng ủy ban nhàn dân
thành phố. Sờ Kế hoạch vả Đầu Lư tổng hợp kết quà thực hiện Quyết định này,
bảo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 11 năm 2018,

6. Dề rtgliị ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thế
thảnh phố chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn vien, hội viên, phát huy quyền
làm chủ các to chức xâ hộij hiệp hộíVH. cùa nhân dân troag mọi lĩnh vực, tạo sự
dồng thuận trong xã hội, tãng cường khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thẳng
lợi mục tiêu phát triển kinh tế " xã hội thảnh phố năm 20] 8,
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hảnh kể từ ngày ký.
Điều 6, Chánh Văn phòng ũy ban nhân dân thảnh phố, Thủ trưởng các sở ban - ngành thành phố, Chù tích ủy ban nhàn dân các quận - huyện, Chủ tịch
Hội đồng thành viên, Tống Giám đốc, Giảm đốc doanh nghiệp trực thuộc thành
phố chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁCNĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết đing5 số 6667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017
Của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT Nội dung công việc

Cnr quan
CỈ1Ũ trì

Cưquab
phối hợp

Thời gian
trình

I

Kinh té

1

Báo cáo tinh hinh kinh tể - vãn hóa - xâ
hội và quốc phùng - an ninh quý I; 6
tháng, 9 iháng vả cẩc nhiệm vụ, giãi
pháp trọng lẫm dến cuối năm 2018

SỜKÌ hoạch
và Đầu tư

Sở - ban - ngành,
Uy ban nhân dân
các quận - huyện
líỀti quan

Tháng 3, 6,
9/2018

2

Chi thị vè xâv dựng Kế hoạch j>hảt triển
kinh tế xã hội vả dụ toán ngân sách
íhùnh phỏ và KÊ hoạch dẩu tư từ ngần
sách nhà nưức n&m 20 í 9

Sò Ke hoạch
và Đấu tư

Sở Tải chính

Tháng 7/2018

3

Bảo cáo sơ kết tình hình ihực hiện Quyết
định số 43/2012/QĐ-ƯBND ngày 3
tháng 8 nflm 2012 của ủy ban nhân dân
Tbàtih phổ

Sử Kế hoạch
và Đầu tư

Sở - ban • ngành,
ủy ban nhấn dân
các quận - huyện
liên quati

Tháng 9/2018

4

Bốo cáo tinh hình thực hỉộn nhiệm vụ
kinh tế - vãn hóa - xã hội vả quốc phàng
" an ninh năm 2018; kề hoạch phát triển
kinh lế - văn hóa - xà hội vả quốc phòng
- an ninh thàtth phố nẫm 2019

Sớ Ké hoạch
vả Đầu tư

Sở - ban - ngỂtrib,
ủy ban nhân dần
các quận - huyện
liên quan

Thảng
] 1/2018

5

Báo cảo kiém điếm công tác chí đạOj
điều hànii cùa ủy ban nhân dân thảnh
phố năm 2018

Sô KẾ hoạch
và Đầu tư

Sử - ban - ngành,
ùy ban nhân dân
các quận * huyện
Liên quan

Tháng
12/2018

6

Danh mục các dtr án nhóm A sứ dụng
ngân sách của Thánh phố theo t|uv định
Ị cua Luật Đâu tu công

Sớ Ké hoạch
và Đau tư

Các Sù-ngành có
dự án thuộc lĩnh
vực phụ trách

Quý]1/2013

7

Báo cáo tinh hlnh thực hiện kể hoạch
đầu IU cõng năm 2018 vá dụ tiểu kế
hoạch nám 2019 của Thảnh phố HỒ Chí
Minh

Sờ Kè hoạch
vả Đầti tư

Sở - ban - ngành,
Uv bíln nhân dân
các quân - huyện
liên quan

Tháng
11/2018

a

Đề án bỏ sung phí mởi; tâng mức hoặc
tỳ lệ thu phí cùa 1 loại phí đã đirọnc cấp
CÓ thầm quyền quyét dinh.

CƯ quan quản Sở Tài chinh và các
lý thu phí
đơn vị cỏ liên quan

9

Đề án thí điếm tăng mức hoặc EhuẾ suất
đối với một số hảng hỏa chịu thuế li Cu
thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường

.

.

Cục thuế

Các dơn vị liên
quan

Quý 11/2018

Quý 111/2018

Chi chú

36

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 15-3-2018

10

Báo cáo tình hình thực liiện nhiệm vụ
tha - chi ngân sách nhả nước định kỳ
(quỷ, íí tháng, 9 tháng và năm 2018)

11

Báo cáo ưửc thực hiện chu chi ngân sẩch
Itàm 2018 vã dự toán thu chi ngân sách
năm 2019. Quyểt định giao chl tiẼu tiự
toán thu chì ngân sách thành phố nôm
20! 9

12

Báo cẳo quyết toán ngâr sách thành phố
nam 2017

Đỏ án lãng thu nhập của cán bộ, còng
chức, viên chức khu vực quàn lý nhà
!3
nước, tè chức chính tri, lủ chức chíũh trị

Sờ Tài chính

Sộ Tài chính

Sờ - ban - ngành;
Úy bau nliân dân
các quận - huyện

Sử - ban - ngành;
ủy ban nhân dân
các quận huyện

Sở - ban - ngành,
Sở Tài chính

Sở Tài chính

Úy ban nhẫn dân
các quận huyện

Sứ Nội vụ và các
dơn vị có liên quan

Tháng 3, 6, í>,
11/3018

Tháng
12/2018

Thátig
12/2018

Quý 11/2018

- xã hội và đơn vị sự nghiệp công lặp
14

Phân bố ngân sách thành phố

Sở Tài chinh

Quý 1V/201S

15

Đe xodĩ bỏ song cớ mục trêu từ ngâỉi
sách Trung ương cho ngân sách thành
phó (nếu có ihu vượt dự toán),

Sờ Tải chính

Hàng Jiãm

16

Rá soát tài sàn công gán với tái Síiii trân
đất do các Cữ quan, tô chức, đmi vị
thuộc trung ương quân [ỷ tiên đ{3 bân
thànb phổ

Sở Tài chính

17

Đề xuất phương án sử dụng nguồn thục
hiện cái cách tiền lương còn dư

Sở Tài chính

Quý 11/20 í 8

18

Đe án huy động phát hành trái phiếu
chính quyền dịa phương hảng nSm
(nếu cỏ)

Sở Tiìì chính

Háng năm

19

Đẻ án "Phát triển xuất khẩn trẽn dị3 bản
thành phố giai đoan 2017 - 2020, đính
hướng đến năm 203ũ"

1

20

Chương trình IỈÌI1Ì1 ôn tliị ừường nâm
2018 vá Tét Kỷ Hợi năm 2019

Chương trinh Bình chọn sản phim
21

công
nghiệp - công nghiệp hS trợ tiêu biểu
năm 2018

Các dơn vj có liên
quan

Quỷ H/2018

sỏf Công
thương

Các đem vị có líỄrt
qua 11

Tháng 3/2018

Sờ Cõng
thuửng

Các đữii vị có liên
quan

Nam 2018

Sở Công
thương

Céc đon vị cú liciì
quan

Tháng
i 2/2018
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22

Phương án chuyên dôi cơ càu cây trông
trên đất lứa tại Thành phố Hồ Chí Minh
đán nãm 2020 và định hướng đển năm
2025

23

Kê hoạch triển khai ISO năm 20] s

Sở Khoa học
và Công nghệ

Sờ Thông tin và
Truyền thông

Quý 1/2018

24

Đề Ẻn xây dựng Trung tâm thông tin
thổíig kê khoa học công nghệ và Sàn
giao dịch cóng nghộ

Sò Khoa học
và Cõng nghệ

Cảc Sở ngảnh iLẽn
quan

Quý 11/2018

25

Kế hoạch tồ chức 'Tuần ]Ễ Đỏi mói sáng
tạo vả khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí
Minh năm 201S"

Sở Khoa học
và Công nghệ

Cảc Sờ ngánh liên
quan

Quý 111/3018

Sở Khoa học
và Cóng nghệ

Các Sở ngành liên
quan

Quý IV/2018

27

Đề án xây Jựng Công víèn phần mềm
Quang Trung 2

Sờ Thông tin
và Truyền
thống

Các Sở - ngành, ũy
ban nhẽn đãn quận huyện; các viện,
trường, hi ộp hội

Quỹ 1/201$

28

Nghiên cứu tìm cơ chế chính sách về tái
chỉnh cho các cơ quan háo chí Thình
phổ (cơ ché tự chủ tài chinh)

Sớ Thông tin
vả Truyền
thông

Các Sờ ngành cố
liỀn quan

ỌuýlV/2018

29

Xây dựng các ki Ểt bán bào {hỗ trợ các
cơ quan báo chỉ trong công tác phát hảnh

Sỏ Thông tin
và Truyền
thông

Các Sỡ ngành ctì
liên quan

Quỷ IV/201B

30

Tồ chức điém đỂrt cho cic nhả iỉảu tư
nước ngoải tìm hiểu vè điều ki^n mồi
tnrùng dầu tu Thành phố tại vj tri 92 96 Nguyễn ì tuệ, Qí

Các tổ chức xúc
Trung tâm Xúc
tì én trong vả ngoài
tiến Thương
rurớcf các sờ ngành
mai và Đẩu tư
liên quan

Tháng 2/2018

31

Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo Thành
phổ Hồ Chí Minh vả Doanh nghi ộp có
vén đầu tư nước ngoài

Trung tâm Xút
Sử Ngoại vụ, Sở Kẻ
tíển Thuutig
hoạch vả Đầu tư
mại và Dầu tư

Tháng 3/2018

Đại sứ quán Việt
Trung tâm Xúc
Nam tại Dtibai. các
Chương trình khảo sát sàn phim trái cây
tiểu Thương
32
tô chức xủc EÍẽn (ỵi
vào Du bai
mại và Dầu tư

Tháng 3/2018

Ciiưong trình xúc tiến thương mại vào
thị trường Hỏng Kỏng

Văn phòng dại diận
'Trung tâm Xức
Công ty quảng cáo
tien Thương
tru ven thông và
mại vả Đầu tư
triền lãm

Tháng 4/2018

Chirong trình xúc tiến thuoiig mại vào
thị trường Myanmar

Đại SƯ quán Việt
Nam lại Myanmar,
Trung tâm Xúc
các 5Ở-ngảnJj>
tiẾn Thương
Hiệp hội ngành
mai và Đẩu tư
nghè có liỗn quan
tại Thành phó

Tháng 4/2018

Đề ár Iiâna cấp không gian hẽ trợ đồi

26 mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố
HÒ Chí Minh (Sihub)

Sử Nồng
Các đơĩi vị có liên
nghiệp vá Phát
quan
iriẻn nòng thôn

Tháng
12/2018

Du bai

33

34

ChuyẻE
tiép íiãm
2017

Chuyên từ
năm 2017

38
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Chương irình xút tiến đầu tư vào thị
ỪLíừng Nhật Bãrt

Trung tâm Xúc
tìểti Thương
mại và Đầu tu

.

..

Dại sử quán việt
Nam tại Nhật Bản;
các sớ-ngẺnh,
i liộp hội ngảnh
n^hề có Liên quan
tại Thảnh phổ

Tháng Aĩirn

—11

36

Chnơng trinh xúc tiẾn đàu lư vảo thị
truòng Hàn Quốc

37

Chương trình xúc tiến thương mại vào
chi trưủnị; Lào

38

Chương trĩnh xúc tiến đầu tư vào thỉ
trường Hoa Kỳ

Đạỉsứ quán Việt
Nam tại Hàn Quốc;
Trung tầm Xúc
các sở-ngành,
tiến Thượng
Hiệp hỏ[ ngảnK
mại va Đầu tu
nghè cỏ tiên quan
tại Thành phố
Trung lâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tư

Cục Kỉnh lể - Bộ
Quốc phùng

Tháng 5/201

s

Thủng 7/2018

Dại sứ quán Việt
Nam tại Hoa Kỳ;
Tháng 7/201
tiến Thương
các tô chủc xúc tiến
mại vA Đầu íư
tại Hoa Kỳ

Trung tâm Xủc

s

To chức Hội chợ triỄn lẫm vật liêu
xây dựng và trang trí nội thẩt giữa
39
IMnh phố HỒ Chí Minh và các
tinh/thảnh phía Nam

Trung tâm Xúc
Các Sợ - ngành liẽii
tíéti Thương
quan
mẹì và Đầu 1Ư

Tháng 9/2018

40

DiỀn đàu Xuất khẩu 2018

Trung tám Xúc
lién Thương
mại và Đầu tu

Các Sở - ngành
Thành phố

Tháng 01*2018

41

Chương trình xúc tĩến thương mại và
đầu tư váo thị trường Pháp

Trung lâiĩi Xúc
tiến Thuưng
mại và Đầu tư

Đại sử quán Việl
Nam tại Pháp

Tháng 9/2018

42

Tuần lễ sàn phẩm Thảnh phố 116 Chí
Minh • ASEAN

Trung lãni Xúc
tiến Thương
mại vả Đầu tư

Các Sở - tigảỉih
Thảnh phố

Thảng
10/2018

Chương trình xúc tỉen thương mại vào
thị trưímg Campuchia

Đại sử quản Việt
Nam tại
Trung tâm Xúc
Campuehia, các Sớtién Thượng
ngành, í liệp hội
mại và Đẩu tự
11 gánh tighể cỏ liên
quan tại Thành phố

4?

.

Tháng
] 0/2018

Chuviìn lừ
Jifim 2017
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44

Triển lăm ngành Còng nghiệp ho trợ
Thảnh phổ nả Chí Minh

Trung tâm Xút: Tồ chúc Xúc tiỂn
tiỂn Thương Mậu dịch Nhật Bản
mại và Đầu tư
(ÌETRO)

45

Hôi nghị XÚC tiến đầu tư vào Thành phố
HỒ Chí Minh

Trung tâm Xúc
tién Thtrcmg
mại vả Đầu tư

Các Sở ngành cứ
Jièn quan

Thiiig
10/2018

46

Chuung trinh xúc liéti dầu lu tại thị
trường Cuba - Mexico

Trung tẩm Xúc
ti én Thương
mại và Đầu tư

Dại sứ quản Việt
Nam tại Cul>aMexìco; các tổ
chức xủc tiển lại
Cuba-Mexico

Thảng
] 1/2018

47

Hội chụ Nũng nghiệp Công nghệ cao và
Cóng nghiệp Thực phára 2018

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đau lư

Các Sở - ngành
Thành phố

Tháng
] 1/201S

48

Chương trinh xúc tiéti thương mại và
đầu tLT vào thị trượng Nga

Đại sứ quán Việt
Trung tâm Xúc Nam tại Ý, các sửtiến Thương
ngỏnh, Hiệp hội
mại vả Đẩu tu ngành nghè có liên
quan tại Thảnh phó

Tháng
11/2018

49

Ngày hội cá cảnh Thành phố Ho chí
Minh 20(8

Trung tâm Xúc
tiến Thương
Itiại và ĩDau tư

Các Sử - ngành
Thành phổ

Tháng
Ị1/2018

Sờ Giao thông
vận tài

Sờ Kố hoạch vả
Đầu tư, Sử Tải
chính vả các cơ
quan. liên quan

Tháng 5 nâm
2018

Đề xuất ứng vốn ngàn sách thành phổ
thực hiện các dự án đẩu tư co sở hạ tầng
quan trọng trên địa bàn thành phổ thuộc
50 nhiệm VỊ1 chi cửa ngỄn sách trung ương.
Trước mất, dể xuất phượng án triển khai
đường Vánh đai 3 bàng chuyển đồi vốn

Tháng
10/2018

và hợp tác oởng tư.
II

Vàn hỏa - xâ hội
Các Sâr-ban-ngành
Sở Vẫn titìa vả đoản chỂ vả ủy ban
Thề thao
nhân dân quậnhuyện

1

ĐẺ án đãng cai SEẢ GAMÊS 31 năm
201R lại Thành phố

2

Các Sờ-ban-ngánh
Quy hoạch phát triển ngành Vẫn hớa dến Sử Vãn bớa và đoàn thể và ùỵ ban
nhSn dân quậnThể thao
ĩiâm 2030
huyện

Quý 1/2.01 &

Quỷ 1V/201S

Chuyển từ
năm 2017
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Các Sở-tigốtih, ủv
Chuỵén từ
ban nhân dân quận- Quý IV/2018
năm 20! 7
huyện cỏ liên quan

3

Chương trình két nổi hệ thóng Lhông tin
quản !ý khám chữa bệnh vả thanh toán
bồo hiểm y tế qua mạng diện tử

4

líế hoạch thục hiện Chương trình giáo
dục nghè nybiệp Íiím 201 s

Sờ Lao động
Thương binh
vả XI hội

Các đơn vị có iiên
quan

Quý 1/2018

5

Kế hoạch đào tạo nghề cho ítto động
nông thốn trên địa bàn Thành phố n&m
20 ỉ 8

Sỡ Lao động
Thương binh
vã Xã hội

Cáo dơn vị có liên
quan

Quý 1/2018

6

KỂ hoạch Đảo tạo nghề nghiệp và tạo
việc làm cho tigtrài chấp hồnb xong án
phạt tù tại Thảnh phổ Hồ Chí Minh

Sờ Lao động
Thương binh
vả Xã hỏi

Các đơn vị cò liện
quan

Quỹ ] 1/201s

SốYtỂ

1
7

Kế hoạch rà soát, nâng cao chất lượng
dào tạo nghè cho thanh niên gỉa[ đoạn
2018-2020

Sớ Lao động
Thuơng bính
vả Xâ hội

Các đơn vị CÓ liỀn
quan

Quý mm

s

Xây dựng định mức kinh lé ky thuật dồ
dáo tạo trình độ sơ cấp cho thanh niẻỀi
hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ
côrig an, thanh MÊn xung phong, thanh
niên tỉnh nguyện hoàn thành nhiệm vụ
thực hiện thương trinh, dự án phái triển
kinh tể xã hội

Sở Lao động
Thương binh
và Xà hộ[

Các đơn vị có liên
quan

Quý 111/3018

9

Triền khai thực hỉện chương trình ctièu
trị nghiện bàng thuổc thav thé vá thuốc
dải kháng tại các cơ sớ cai nghiện ma
túy <2016-2020)

Sờ Lao động Thương tinh
và Xã hội

Các đơn vỊ có liên
quan

Quỷ 1/2018

10

Sơ kểt 03 năm thực hiện Quyết định sổ
Õ045/ỌĐ-UBND ngày 12/12/2014 vè
Đc ủn "đưa người nghiện ma túy không
cỏ nơi cư rriì ản định vào Cơ sỡ xã hội
trẻn đja bàn thành phố"

Sớ Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quỷ 1/2018

ỉ!

Kiềm tra rà soát nhũng khỏ khăn, vướng
mắc VẺ cơ chế, chỉnh sách pháp luật vả
báo cáo, đá xuất trong quá trình triền
khai thực hiện

Sờ Lao động Thươtig binh
và xa hột

Sử TƯ pháp

Quý IV/20IS

12

Sợ kết 03 nảm thực hiện Quyết định sổ
2245/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 về
thực hiệrt Dẻ án "Đỗi mới công tác cai
nghiện tvia tủy ử Việt Nam đén tiâm
2020 trẽn địa bàn Thành phủ Ho Chỉ
Minh"

Sở Lao động Thương binh
vả Xâ hội

Cóc dơn vị cỏ liên
quan

Quý IV/2018
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Trình Lãnh đạo Thảnh phổ tham người
cao tuồi nhân ngày Người cao tuồi việt
13
Nam (06/6/2018) và nhân dịp Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Sở Lao dộng Thương binh
vả Xã hội

Các dun vị có liên
quan

Tháng 5 và
tháng 12/2018

14

Kế hoạch tè chức "Tháng hành động vi
Ngưừi cao tuổi ửẻn dịa bàn Thành phũ"
nám 2018

Sở Lao dộng Thương binh
vả Xa hội

Các đưn vị tỏ liên
quan

Quý 111/201*

15

Phương ản thực hiện chi (rã trợ cấp xẩ
hội hổng thảng qua hệ thống bưu điện

Sở Lao động Thương bình
và
hội

Các đơn vị có lìÊn
quan

Quý 111/2018

16

Trinh ủy ban íthân dân Thành phó I'háp
thuận chủ trương Lồ chức Hội trại Người
khuyết tật nãm 2018 tại Khu du lịch vảíi
hỏa Suối TiỆn

Sớ Lao động Thương binh
và X3 hội

Các đtm vị có liên
quan

Quý ] 11/20 [ 8

17

Tổ chức thâm và lặng t)uà nhân dịp Tét
Nguyên đán và ngày Thương binh liệt sĩ
27/7 cho các đối tượng chính sáđi có
câng

Úy ban nhàn dân
24 quận-huyện

Quý 11/2018

xa

Sử Lao động •
Thương binh

và xa hội

1

;

18

Tố chức viếng Nghĩa trang Thành phẶ
nhãn <fjp Tết Nguyên đán Mậu Tuất,
ngày Giãi phỏng miền Nam, thống nhất
đầl nước 30/4 và ngày Thưtmg bình liệt
sĩ 27/7
"
"

Sờ Lao động Thương binh
và Xã hội

ủy ban nhân dân
24 quận-huyện

Quỹ II và quý
111/201 s

19

Tồ chức sơ kết 5 nãm thực hiện Nghị
định số 31/NĐ-CP ngày 09 Tháng 4 tiâm
2013 VÊ quy tíịnh chí tiết, bướng đâiỉ thi
hành một số điều cửa Pháp lệnh Ưu đsí
người Bỏ công với cách mạng

Sử Lao động Thương binh
và Xã hộì

Các đơn vị tổ iiÊn
quan

Quý J11/2018

20

KỂ hoạch tả chức "Thảng hành động về
An toàn vệ sinh Lao động" lần 2 năm
2018

Sờ Lao ữộngThưững binh
và Xà liội

Các dơn VỊ cỏ lìỂn
quan

Quý 1/201s

21

Kẻ hoạch triển khai thực hiện thu thíp
vả X.Ù !ý thỗng tin cung, càu lao động
trẽn địa bàn thảnh phổ giai đoạiĩ 2016 2020 (Theo Thông tir sò 27/2Q15ATSỡ Lao dộng BLĐTBXH ngảy 24/7/2015 của Bộ Lao
Thương hinh
động - Thương binh vả Xa hội hướng
vâ xa hội
đẫn thu thập, !uu trữ, tồng hợp thông tin
thị trường lao động) và tổ chức thục íìíệrt
đinh kỳ hảng tiăm

Các đơn vị cỏ HỄn
quan

Nãm 20 í8

22

KỀ hoạch triển khai cứng tác hỗ trợ đua
người lao dộng Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài đổi với (Ìgirời lao dộng là
người dân tộc thiểu sổ, nguửi thuộc hộ
nghẽo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đat
nông nghiệp, thân nhân cùa ĩigười cỏ
công với cách mạng

Các đơn vị củ liên
quan

Năm 201 &

Sử Lao động Thương binh
và Xã hội

1
1
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23

Nghị quyct Hội dòng nhân dàn thảnh
phố về quy định thế độ trợ cáp, phụ cấp
đổi với công chức, viên chức và người
Sở Lao động lao động ]àm việc tại CẺC ta sờ quin lý
Thương binh
người nghiện ma túy, người sau cai
và Xă hội
nghiện ma tứy và cơ sờ trợ giúp xã hội
công lập theo Nghi đỉnh so 26/2016/NĐCP ngày 06 tháng 4 năm 2016 cùa
Chính phù

Các dem vị có liên
quan

Quý 11/2018

24

Quyét định ban hành quy chế quàn lý
binh phí chi thực biện chinh sách ưu dãi
người có công với cách mạttg và người
trực tiếp tham giỉt kháng ehién trẽn dịii
bàn thành pJìả HÒ Chí Minh

Sờ L.atì động Thương bính
và XI hội

Các đơn vị có liên
nuaii

Quy 11/2018

25

Nghị íỊuvết về việc điều thinh, bồ sung
một số chế độ trợ cấp đối với cồng chức, Sở Laù động viên chức, ũguríri lao động tại cảo Cơ sớ
Thương binh
và Xã hội
bản tiụ xã hội đo Sử Lao động - Thương
binh va X3 hội quản lý

Các đơn vị củ ỉíên
quan

Quý 111/201 s

Ị

Tồ chức sơ kểt 5 năin thực hiện Chương
trinh hành dộng số 28-CTrHĐ/TU ngầy
os tháng t i năm 2012 cùa Thành ùy về
thực hiện Nghị quyél số 15-NQ/T\V
26
ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Hội nghị
lần thứ nam Ban chấp hành Trung ương
Đảng khỏa XI vè một số vấn đề chinh
sách xã hộí giai đoạn 2012 - 2020

Sỡ Lao động Thương bình
và X3 hội

Cdc đơn vị có liên
quan

Quy 1/20IS

27

TỒ chửc Hội nghị sơ két năm 2017 về
DỀ án Quan hệ lao dộng giai đoạn (2014
-2020)
" "

Sở Lao động Thương bình
vả xa hội

Cóc dơn vj cỏ liên
quan

Tháng 5/2018

28

Xây dụng "Quy ché phối hợp điều tra tai
Sờ Lao dộng nạn !ao dộng chẾÊ người và tai nạp Sao
Thương binh
động khác cò dẩn hiệu tối phạm xảy ra
và Xâ hội
trên dĩi.1 ban thánh phổ"

Các đ(ĩti vị có liên
quan

Ọuv 11/2018

Sờ Lao động Thương bitih
và Xã hội

Các đơn vi cứ ỉicn
quan

Quý [11/2018

30

Xây dựng Kê hoạch "Tập huẾn nâng cao Sớ 1 ,ao động năng lực cán bộ giàm nghèo và Tồ tự
Thưcmg bình
quàn giảm nghèo"
vả Xa hộ í

Các d<m vị có liên
quan

Quý 11/2018

31

Síf két, tồng kểt đánh giá CẺC nội dung
triền kligi thực hiện chương trình gìàn.1
nghco bền vừng

Sử Lao động Thương bính
vả xo hội

Các đon vị cỏ liên
quan

Quý IV/2018

52

Xảy dựng hạ tầng cơ sở dừ Jiệu truyền
thông đa phương tiện dùng chung cho
các cơ quan bảo chi

Sỡ Thông tin
vả Truyền
[hông

Các Sở ngành có
liền quàn

Quý IV/201S

33

Thành ỉ ập Trung tâm báũ chí thánh phố
Hồ Chỉ Minh

Sở Thỏng tin
và Truyền
thông

Cát Sợ ngành có
liỄn quan

Quỷ 1V/20ỈS

Xày dựng Ké hoạch triền khai để án
39 "Nàng cao tiSng lực thanh tra Ngành
Lao dộng -- Thưoiig binh vả Xà hội".
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III Đố thị - Mỗi trưừũg

]

Chương trinh phát triển nhà ừ Thành
phố Hồ Chí Minh liến nam 2020 và định
hướng den Fiãm 2025

Sỏ Xây dựng

Các Sử ngành l iên
quan

Quý 11/20] s

Chuyền từ
năm 2017

2

Chương trình phát triển đô thị Thành
phố HỒ Chí Minh đén năm 2025

Sở Xây dựng

Các Sợ ngành ỈỈỄn
quan

Quý 1V/20IS

Chuyểti từ
năm 2017

3

Quy hoạch phát triền vật liệu xẵy dựng
Thành phổ HÒ Chí Minh đéĩi nătrt 2020,
dính hướng đén nẫm 2030

Sờ Xây dựng

Các Sở ngành liên
quan

Quý 11/2018

Chuyển từ
năm 2017

4

Xây dựng quy chế thu Thập, quảit lí,
khai thác, chìa sè và sử dụng thông tin,
Sử Tài Ỉiguyỉỉi
dữ liệu tải nguy ổn vả môi trường trên địa và Mũi trướng
bàn thảnh phố

Các đon vị cò líỀn
quan

Quý 1/2018

5

Xãy dựng quy định về thực hiện phân
loại chất tììài rốn sính lioạt tại nguồn

Sử Tài nguyên
vả Môi ừvừng

Các đtín vị cứ !ícn
quan

QuýTV/2018

6

Xây dựng quy định quán lý nghĩa trang
trên địa bàn thành phế

Sử Tài nguyên
và Môi trường

Các dơn vị cú liỄo
quati

Quý IVV2ŨỈ8

7

Xây Jựng quy định hệ số điều chình giá
dẩt nông nghiệp khu vục để tính bồi
thưởng, hỗ trợ các dự án trên địa bản
Thảnh phố

Sở Tài nguyên Các đơn vị có iiẺn
và Môi trưởng
quan

Quý 1/201S

8

Xây đựng quy định về trình tự thù tục
xác định phương ảti giá dẩụ phương án
hệ số đieu chỉnh gĩá đất đề tính bồi
Sở Tài nguyên
thướng, hẽ trự, giá chuyển nhượng nèn
và Môỉ trường
đất, giá thuê cán hộ chung cu tái đình cư
đề triển khai thực hiên

Các đơn vị cú Lỉẽn
quan

Quỷ 1/2018

9

Xây dựng quy chế phối hợp thực hiện
tổng lác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi NM nước thu hồi dát trẽn địa bản
thảnh phố

Sỡ Tải nguyền
và Môi trường

Các dơn vị có JiỂn
quan

Quý U2018

10

Xây dựng quy định vè cảc yêu cẩu cơ
bản và dặc tinh kỹ thuật của hệ thảng
quan trắc 11 ước thài, khi thài động. Hêtt
tục

Sờ Tầì nguyên
vá Mửi trường

Các don vị cứ 1ÍỄO
quan

Quỷ [1/2018

11

Xây dụng bộ đơn giá hoạt động quan
trác và phân tích môi trưởng trên địa bản Sỡ Tải nguyên
vã Môi trường
TP.HCM theo thõng tư 20/2017.-TTEVtXMT

Các đơn vị có 1ÌẺP
quan

Quý 11/2013

12

Sứíi đồi Điều íệ tô chúc vả hoạt động
của Quỹ Bảo vệ môi trường

Sử Tái nguyên
và Môi trượng

Các đơn vị có liẾii
quan

Quý 111/2018

13

Xây dựng danh mục các chương trình
thực hiện Kế hoạch hành động úng phó
với hiến dôi khí hậu trẽn địa bàn Thảnh
phố năm 2018

Sử Tải nguyên
vả Mồi truùng

Các dơn vị có íLỄn
quan

Quý IÍ/2018

14

Darih mục các dự án chuyển mục dic.il
sừ dụng ứất 11'ồiig lúa từ ! 0 ha trô lên
phù hợp với quỵ hoạch, ké hoạch sử
dụng dát tròng lúa đa đuợc cấp cỏ ttiẩm
quyền quyết định

Sờ Tải nguyồn
và Môi trường

Uy l>fin rìhln dân
quận-huyện

Thống 5/2018
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IV

Cải cách hành chính

1

ĐẾ án phân cắp ủy quyền cho các sòIỉgành, quận-huyện

Sở Nội Vự

Các sờ-ngíUihj ủy
ban nhân dân quậnhuyện

Quv 1/2018

2

De án kiện toản các Ban Quán ỉý dự án

Sờ Nội vụ

Các Ban Quản lỹ

Quý i 1/20] 8

3

Tồng kếi đánh giá mũ hìtih tả chửc vấ
hoại động của Âp, Khu pỉié, Tổ Nhẳn
dân, Tô Dẫn phả

Sờ Nội Vụ

Các sỏ-ngành, Uy
ban nhân dân quậnhuyện

Quý I [/2018

Sỡ Nội Vụ

Các sử, ngành liên
quan; các Ban
Thành ủy; Phó GSTS Phan Xuân Biên

QuýIÍ/2018

Chuyển từ
nãm 20]7

Quỷ IV/2Ừ1&

Chuyển từ
năm 2017

Công việc
thuớriị; xuyên

4

Biẽtt soạn lịch sử 70 nSm Chính quyền
Thành pìiổ Hồ Chí Minh

5

Dự án sé 5f 3/QĐ-TTg của Thú íưúng
Chinh phủ về "Hoàn thiện, hiện đại hóa
]iÃ sơ, bàn đồ đỉa giới hành chỉnh và xây
dựng CSDL về đja giới hành chính" tại
Thảnh phố Hồ Chí Minh

Sờ Nội Vụ

Sờ Tài nguyỉn và
Môi tnrủiig, ủy ban
nhân dân quậnhuyện; các Sờlìgãnỉi liẽíi quan

6

TỒ chức rà soát các vẫn bân quy phạm
pháp luật của Hội dồtig nhìn dâri, ủy
ban nhân tián Thành phố cSn cứ vào
Nghị quyết số 54/2017/ỌH1 cùa Quốc
hội để Iham mưu, để xuấi sửa đổi, bồ
sung, thay thế, bẫi bỏ hoặc ban hành vãn
bản mới cho phù hợp vửi việc thí điểm
cơ chè, chính sácỉi đặc thù phổt triển
Thành phổ

Sù Tlí pháp

Các Sử-ngjành liên
quan

Hội Luật gia Thành

7

Đổ ủn "XS hội hỏa tống tác phổ biến,
giáũ dục pháp luật và trợ giúp pháp lý"
đén rtảm 2021

Sớ Tư pháp

phố, Sở Tài cliíĩib,
Sở Thòng tin và
Truyền thông,
Đoàn Luật sư
Thành phồ, Hội
Công chứng Thảnh
phố và các tố chức

Quý í[1/2018

hành nghề luật

a

Phương át] sáp xềp, đôi mới doarih
nghiệp rbá nuức trực thuộc ủy ban nhân

dân thảnh phố giai đoạn 2017 - 2020

9

Đề in sạp xểp tả chúc, điều chỉnh tỄn
gọi, chức năng, nhiệm vụ Các phòng
thuộc các cơ quan chuyên mân thuộc Uy
ban rihán dẫn tliảnh phố.

Ban Đổi mới

quản !ý doanh
nghiệp

Sừ Nội vụ

Sờ Tài chính, các
cơ quan !icn quan

Quý 1/2018

Các sở ngửnh liên
quan

Tháng 4/2018
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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: 01/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2018

CHỈ THỊ
về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2018

Phong trào hiến máu tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã được duy trì
thường xuyên và phát triên trong những năm qua, đây là một trong những hoạt động
xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện được cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng
võ trang, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và nhân
dân thành phố hưởng ứng nhiệt tình. Năm 2017, phong trào hiến máu tình nguyện của
thành phố đạt trên 91% chỉ tiêu được giao, đã cung cấp cho ngành y tế đáp ứng một
phần nhu cầu về máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh.
Nhằm đảm bảo đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại thành phố
trong năm 2018; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thê thành phố, Ủy ban nhân dân các
quận, huyện, các cơ quan đơn vị, công ty, xí nghiệp, trường học, lực lượng võ trang
trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu
tình nguyện phấn đấu đạt trên 230.000 lượt người hiến máu, trong đó đạt trên 65 % là
túi máu loại 350ml-450ml, chất lượng máu sạch, tốt đạt trên 94%.
2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thê của thành phố, lực lượng võ trang,
các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố có kế hoạch cụ thê vận
động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên hiến
máu tình nguyện trong năm 2018; đồng thời phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân
đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) hoặc Bệnh viện Truyền máu Huyết học (Sở Y Tế)
tổ chức tốt các địa điêm tiếp nhận máu tại cơ quan, đơn vị; bộ phận y tế các cơ quan
có trách nhiệm kiêm tra sức khỏe và tuyên chọn người hiến máu đủ điều kiện tham
gia hiến máu, phấn đấu đạt trên 120.000 lượt người hiến máu trong năm. Trong đó
Bệnh viện Truyền máu Huyết học (Sở Y tế) tiếp nhận 50.000 lượt người hiến máu và
Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) vận động và tiếp nhận
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70.000 lượt người hiên máu (Thành Đoàn vận động trên 40.000 lượt người).
3. Trung tâm Hiên máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) và Ban Chỉ đạo
vận động hiên máu tình nguyện các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có kê hoạch cụ
thể để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt trên 110.000 lượt người hiên máu đạt
chất lượng máu tốt; tích cực tuyên truyền vận động hiên máu tình nguyện phù hợp
với nguyên tắc nhân đạo quốc tê Hội Chữ thập đỏ Quốc tê và thực hiện đúng chê độ
bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiên máu tình nguyện theo Thông tư số
05/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Bộ Y tê. Tăng cường vận động
phát triển lực lượng hiên máu dự bị để sẵn sàng cung cấp máu khi có yêu cầu.
4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài thành phố phối
hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố có kê hoạch thông tin tuyên truyền sâu rộng, vận
động nhân dân thành phố tích cực tham gia hiên máu tình nguyện trong năm 2018;
đặc biệt là "Chiên dịch vận động hiên máu tình nguyện dịp Têt Nguyên đán và Lễ hội
Xuân Hồng" năm 2018 theo hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.
5. Đài Truyền hình thành phố phối hợp Trung tâm Hiên máu nhân đạo (Hội Chữ
thập đỏ thành phố), Bệnh viện Truyền máu Huyêt học (Sở Y tê) để xây dựng kê
hoạch tuyên truyền về công tác hiên máu tình nguyện của thành phố năm 2018, hàng
năm nhân ngày 07 tháng 4 "Ngày toàn dân hiên máu tình nguyện", ngày 14 tháng 6
"Ngày thê giới tôn vinh người hiên máu", mở chuyên mục "Hiên máu cứu người" để
tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu ý nghĩa nhân đạo trong các đợt cao điểm của
chương trình hiên máu tình nguyện.
6. Sở Y tê chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu Huyêt học phối hợp chặt chẽ với
Trung tâm Hiên máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) thực hiện các quy trình
chuyển giao máu đạt số lượng, chất lượng theo yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật, trang
thiêt bị xét nghiệm, phân tích máu, để bảo đảm an toàn trong truyền máu cho bệnh
nhân, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện quận, huyện, y tê của các cơ quan Sở, ban,
ngành, đoàn thể, lực lượng võ trang, công ty, xí nghiệp, trường học tích cực tham gia
tuyên truyền vận động hiên máu.
7. Trung tâm Hiên máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) có kê hoạch tăng
cường cơ sở vật chất, trang thiêt bị y tê phục vụ tiêp nhận máu; phối hợp với Ban Thi
đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) kịp thời đề xuất tôn vinh, khen thưởng
những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiên máu tình
nguyện của thành phố.
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn
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thê và các cơ quan, đơn vị, lực lượng võ trang, các trường học trên địa bàn thành phố,
Ủy ban nhân dân các quận, huyện có kế hoạch cụ thê vận động, tuyên truyền tổ chức
cho cán bộ, nhân dân tham gia hiến máu đạt chỉ tiêu trong năm 2018./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 15-3-2018
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
HIÉN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2018
Quận - huyện

Số
TT

Lượt người

1

Quận 1

4200

2

Quận 2

2900

3

Quận 3

4200

4

Quận 4

3500

5

Quân 5

4500

6

Quận 6

5200

7

Quận 7

5000

8

Quận 8

5500

9

Quận 9

4500

10

Quận 10

4900

11

Quận 11

4200

12

Quận 12

4300

13

Quận Phú Nhuận

4000

14

Quận Bình Thạnh

7000

15

Quận Gò Vấp

6600

16

Quận Thủ Đức

6500

17

Quận Tân Bình

5000

18

Quận Tân Phú

5000

19

Quận Bình Tân

20

Huyện Bình Chánh

21

Huyện Củ Chi

5500

22

Huyện Hóc Môn

3800

23

Huyện Nhà Bè

24

Huyện Cần Giờ

5800
4900

2000
2000

110.000
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26

49

Trung tâm Hiên máu nhân đạo TP tiêp nhận
từ: Thành Đoàn (40.000); các Sở, Ban,
Ngành và các tổ chức, đơn vị khác (30.000)

70.000

42.250

Bệnh viện Truyền máu Huyêt học tiêp nhận
từ: Hội sinh viên (20.000); Sở Y tê (3.000);
Sở Giáo dục và Đào tạo (2.000); Sở Giao
thông vận tải (1.000); Sở Công thương
(2.000) và các đơn vị khác (22.000)

50.000

35.750

230.000

149.500

Tổng cộng
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

CHỈ THỊ
về việc phát động phong tràothi đua
Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Nãm 2018 là năm bàn lề thực hĩận Nghi quyết Đại hội Đáng bộ thành phố
lân thứ X; năm đàu tiên Thành phố tập trung triền khai thực hiện Ket luận số .21
của Hộ Chính trị vã Nghị quyết sơ 54/2017/QH14 ngày 24 tháng ỈI năm 2017
cùa Quoc hội cho phép Thảnh phố Ho Chí Minh thực hiện thi điềm co che, chính sách
đặc thù phát triển Thảnh phố Hồ Chí Minh, Phát huy kểt quả đạt được trong năm 2017
và thực hiện tháng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương irình, ke hoạch công tác
trọng tâm của Thành phố nám 2018 phẩn đẩu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
theo ke hoạch 05 năm (2016 - 2020), ủy ban nhân dân thành phổ phát động phong trào
thi đua thực hiện thăng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm. 20!8> vúi cấc
nội dung cụ thề sau:
ỉ. Tĩếp tục thực hiện cỏ^ hiệu quả Chi thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4
nâm 2014 của Bộ Chính trị ve đôi mói công tác thì đua khen thưởng; Chí thị
số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 cửa Thủ tướng Chính phủ về việc
phát động thi đua thực hiện tháng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 nảm
(2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hồi đại bìeu toàn quốc lần thử xu
cQa Đảng; Nghị quyết Dại hội Đảng bộ thảnh phổ lân thứ X, Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân thành phố Tiãm 2018; Trên cơ sở xây dựng nội dung phát động
phorg trào thỉ đưa cẩn bám sát đường lối. chủ trương của Đảng; chính sách,
pháp luật của Nhà nước, gắn vói tinh hỉnh thực tiền và nhiệm vụ chính trị của từng
cấp. tùng ngành, từng đan vị, để góp phần cùng Thảnh phố thực hiện hoàn
thảnh vả vượt múc các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu vê kinh tế - xã hộ ỉ,
quốc phòng - an ninh nãm 2018, tạo đả thực hiện thẳng lợi chỉ tiêu kể hoạch
năm 2018 cụ thể: Tổng sàn phẩm nội địa (R.GDP) tâng 8,3 - 8,5%; Tổng von đầu tư
phát triển toàn xà hôi đạt 35% GRDP; Tổng thu ngân sách đạt 100% dư toán
(376.780 tỷ đong).
.

2.

Tỏ chúc triêĩi khai và thục hiện có hiệu quả các phong trảo thi đua

yêu nước năm 20 ì 8 vói khẩu hiệu "Đổi mới - Sáng tạo đế xây dựng Thành phế

gan vái nội đung trọng tâm
"Quyết tâm thực hiện dạt hiệu quà các nội dung 07 chương trình đật phá theo tinh
thần Nghị quyêt Đại hội Dàng bộ Thành phô lan thứ X". Trong đó; tập truns
chi đạo các phong trào thì đua trọng tâm như: phong trào "Cả thảnh phô chung sức
xâv dụng nông thôn mới'1 giai đoạn 2016 - 2020, phong Irào "Giảm nghèo
bền vừng'' giai đoạn 2016 - 2020, phong trào "Doanh nghiệp, doanh nhân
HỒ Chi Minh trỏ' thành đô thị thong minh, hiện đai"
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đồiiíì hành cùng thành phố đối mới - phát triển" giai đoạn 2017 - 2022, phong trảo
"Thanh nicn thành phố khỏi nghiệp - lập nghiệp" giai đoạn 2017 - 2022; Bào đảm
giữ vũng an ninh chính trị, trật ụrf an toàn xà hội trên địa bàn Thành phò; xây dựng
nen quốc phòng toàn dân vùng mạnh; tô chức phát đông sâu rộng phong trào thi đua
yêu nước lồng ghép với các phong trào 'Thi đua quyết thãng'\ phong trào
"Quan chúng bảo vệ an ninh Tô quôc" của Lục lượng vũ trang, phong trào 'Toàn dân
đoản kết xây dựng nông thôn mới, đỏ ihí văn minh" của ủv ban Mặt trận Tổ quôc
Việt Nam thảnh phổ phát động, các phoiiệ trào trên các lĩnh vục giáo dục - đào tạo,
khoa học công nghệ, y t<Ị an sình xă hội, đèn ơn đáp nghĩa, cải cách hành chỉnh và các
phong trảo thi đua khác nhằm góp phần tích cực vào việc xảy dựng, bảo vệ và
phát triền Thành phổ.
3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưỏng; phát huy
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyển và Hội đồng Thi đua Khen thưởng các câp, đặc biệt là vai trở, trách nhiệm của ngưảì đứng đâu cơ quan,
tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gãn vói việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đàng vả sự phối hợp
cửa Uy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam thảnh pho cùng các đoản thề thành phố
phát huy tinh thản sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đổi với phong trào
thi đua, biên nhận thức thành hành động cụ thể thiết thực, để tạo dộng ỉục
mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước của Thành phổ,
4- Nội dung phong trào thi dua cẩn rập trung triển khai llií điểm các cơ chế,
chỉnh sách đặc thù đô Thành phố phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao
chất lượng tãng trường, năng lực cạnh tranh cũa kinh tế gắn với tái cẩu trúc kinh te
theo chiều sâu, chất lượng, Ỉ1ÌỘU quả; bâo đám môi trườne đầu tư kinh doanh
thuận lợi, bình đăng, khuyến khích đồi mói sảng tạo, khởi ttghiệp, phát triền
doanh nghiệp. Phát triên hệ thong kềt cảu hạ tầng đong bộ găn với chỉnh trans
đỏ thị, kéo giảm ùn tăc giao thong, tai nạn giao thôriệ, giảm ngập nước,
giảm ô nhiễm môi trường, chú động ứng phó với bìén đói khí hậu, Bảo dảm
an sình xã hộỉ và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sổng nhân dân* Cài cách mạnh mê
thù tục hành chính, đây nhanh quá trinh xây dựng đỏ thị thông minh, chính quyền
điện tử. Gi ừ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xâ hội, mở rộng và nâng cao
hiệu qưả hoạt động đôi ngoại vả hội rihập quốc tế,
5. Tồ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chí íhj số iO/CT-UBND
ngày 08 tháng 9 năm 20 i 7 và Kế hoạch sổ 6096/KH-URND ngày 05 thảng 10
nãm 2017 cùa ủy ban nhân dân thảnh phố về phát động phong Irào thí đua và
tổ chức hoạt động kỹ niệm 70 năm Ngày Chú tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi
Thi đua ái quốc {11/6/1948 - 11/6/2018) bằng các công Trình, các phong trào
thi đua cụ thê. có ý nghĩa tliiêt thực, đem lại hiệu quả cao góp phần xây dưng
Thành pho I Tồ Chí Minh cỏ chất lượng sồng lốt. vãn minh, hiện đại, nghĩa tình.
6, Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ Thành phố
đen co sờ, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẽ kinh nghiệm, mô hình giải
pháp thiêt thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của Thảnh phố
và cơ quan, đơn vị, đĩa phương, doanh nghiệp.
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7. Công tác khen thương phải tập trung chi đạo từ kháu đề xiLiẩt, lựa chọn,
phải thực sự dần chủ, công khai, đảm bảo đủng quy trình, đúng thành tích,
đứng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đáu khen thướng đên đó;
chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác
ớ những lĩnh vực. địa bản khó khãiL Tiếp tục thực hiên công tãc phát hiện,
bôi dưỡng và nhân rộng các điên hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hinh
hiệu quả; kịp thời biểu đương^ tôn vinh khen thường cảc lập thê, cá nhân điển hình
tiẻn tiến gắn với việc uĐẩy mạnh học tập và lảm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí MinhT\
8. Tổ chức thực hiện;
a) Thù trường các SỜJ ban, ngành, các Tông công ty, công ty và cảc đơn vị
thuộc Thành phô, Chù tịch Ưy ban nhân dân các quận, hu vện xây dựng kế hoạch,
phát động phong trào thi đua trẻn tình thần cụ thể hóa những nội dung cùa Chi thỉ
này. Tẻ chức kiểm tra. sơ kết, tông kết và tuyên dương khen thưởng kíp thời đế
động viên các nhân tố mới, những tập thể, cả nhân lập dược thảnh tích xuất sắc
trong phong trảo thì đưa, tạo sự phấn khởi vả động viên tính thần hãng háỉ thi đua
lao động sán xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; báo cáo
định kỳ tiến độ thực hiện và kết quả cửa phong trào thi đua theo quy định về
Uy ban nhân dàn thành phô (thông qua Ban Thi đua - Khen thưcmg, Sở Nộì vụ).
b) Bc nghị ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thè
chính trị xã hội vả các tô chức xâ hộì nghẻ nghiệp chỉ đạo và phối hợp chãi chẽ với
cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dể
tham ara thực hiện các phong trào thi đua của Thành phố. Tăng cường công tác
tuyên tmyên, vận động quản chúng nhân dân; sự phối hợp vả giảm sát, phản biện
xã hội của Mặt trận Tủ quôc và các đoàn thé chính trị đối với cống lác thì đua,
khen thưởng trong giai đoạn mỏi.
c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá và Thể thao
(Thường trực Ban Tố chúc các ngày lề lởn) chủ trì, phôi hợp với các cơ quan
có liên quan hướng dẫn, chỉ dạo các cơ quan thông tin đại chúng của Thành pho và
địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền co động về phong trảo thi đua yêu
nước, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tô
mói tttmg phong trào thi đua yêu nưóc của Thành phô.
d) Cụm trưởng, Khối trưởng cáo cụm, khối thi đua thuộc Thành phổ,
xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cụm, khối; xây dựng nội dung sinh hoạt
chuyên đê thi đua gàn với nhiệm vụ trọng tâm, đòng thòi tồ chúc tốt các
phong trào phát huy sáng kiến các hoạt dộng giao lưu vãn lioá, vãn nghệ. thê thao
đe tạo không khí thì đua sôi nồi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp
nhân dấn Thành phố.
e) Giao Ban Thì đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), tổ chức triển khai vả
theo dõí việc thực híệĩi Chỉ thị nàv; đồng thời có nhiêm vụ phoi họp với các
thành viên lỉộì đỏng Thi đua - Khen thường thành pho tô chức kiẻm tra, đôn đôc,
sơ kết, tổng kêt và báo cáo thiròng xu vẻn, kịp thời về tình hình, tỉen độ triên khai
và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị- giúp Hội đồng
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Thi đua - Khen thưởng thành phố thẩm định thành tích đế xem xét biểu đương,
khen thưởng và đê nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối vói những
cập thề* cá nhân cỏ thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua
của Thành phô.
ủy ban nhân dân thành phổ yeu cẩu Thù Trưởng các sở, ban, ngành, đoản thè
thảnh phô. Tông công tỵ, cotig ty vả các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch ủy ban
nhân dân các quận, huyện tỏ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nảv, bảo cáo
định kỷ 06 tháng vả tống kẻt năm cho ùy ban nhân dân thành phô (thông qua
Ban Thí đua - Khen thường, Sờ Nội vụ)./.
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

Số: 502/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

CHỦ TỊCH 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 167/TTr-STP-KTrVB ngày
05 tháng 01 năm 2018;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục (94) văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực toàn bộ (gồm 77 văn bản) và một phần (gồm 17 văn bản),
thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong
kỳ rà soát từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2017 (chi tiết xem phụ lục đính
kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư
pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận-huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn và các cá nhân, tổ
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chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. (Kèm theo Phụ
lục 1 và 2)
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Cách Mạng

Phụ lục I

DANH MỤC
A
A
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ
NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 502/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của
Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về việc công bô Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017)
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựCTOÀN BỘ NĂM 2017
Số, ký hiệu;
Tên loại
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
ngày, tháng,
Stt
văn bản năm ban hành
nội dung của văn bản
văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

NĂM 1991
1

Quyết
định

964/QĐ-UB
ngày
24/12/1991

về việc điều chỉnh giá biểu thu lệ Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/01/2018
phí khai thác đất công, chợ, đường 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về
phố, bến bãi, cảng...
việc bãi bỏ văn bản

NĂM 2004
Được thay thế bởi Quyết định số
22/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về
Ban hành về Quy định về quản lý, sử
dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh
rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh

2

Quyết
định

150/2004/QĐUB ngày
09/6/2004

Ban hành Quy định quản lý, sử
dụng hành lang trên bờ sông, kênh,
rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh.

3

Quyết
định

190/2004/QĐUB ngày
30/07/2004

về thực hiện thu phí bảo vệ môi Được bãi bỏ bởi Quyết định số
trường đối với nước thải trên địa 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về 01/01/2018
bàn thành phố Hồ Chí Minh
việc bãi bỏ văn bản

28/4/2017

Stt

4

Tên loại
văn bản

Quyết
định

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản
242/2004/QĐUB ngày
22/10/2004

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Được thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
07/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 về
động của Ban Quản lý Khu
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 27/02/2017
Côngnghệ cao thành phố Hồ Chí
của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao
Minh
thành phố Hồ Chí Minh
Q

o>

NĂM 2005

5

6

Quyết
định

Quyết
định

69/2005/QĐUB
ngày
05/05/2005

Được thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy định về phân công, 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về 01/01/2018
phân cấp quản lý Nhà nước về giá Ban hành Quy định về cơ chế quản lý,
tại thành phố Hồ Chí Minh
điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí
Minh

245/2005/QĐUBND
ngày
30/12/2005

về ban hành mức thu phí trông giữ
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/01/2018
xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm
64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về
dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành
việc bãi bỏ văn bản
phố Hồ Chí Minh

NĂM 2006

7

Quyết
định

156/2006/QĐUBND
ngày
27/10/2006

Được thay thế bởi Quyết định số
34/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 về
tổ chức lại "Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải
về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và
quyết việc làm cho người có đất bị thu
giải quyết việc làm cho người có
hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa
đất bị thu hồi để thực hiện các dự
bàn thành phố" thành "Quỹ hỗ trợ giải
án đầu tư trên địa bàn thành phố
quyết việc làm cho người có đất bị thu
hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên đia
bàn thành phố".

Q

o
5

õ»

6
CTQ
y

2

o

8

12/8/2017

Ui

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

Ui

00

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

NĂM 2007
8

9

10

11

12

13

Nghị
quyết

09/2007/NQHĐND
ngày 05/7/2007

về việc ban hành mức thu lệ phí Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
phố
việc bãi bỏ văn bản

Nghị
quyết

19/2007/NQHĐND
ngày
07/12/2007

về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
môi trường đối với nước thải sinh
26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí
việc bãi bỏ văn bản
Minh

Quyết
định

05/2007/CTUBND
ngày
05/02/2007

về quy định nguồn tài chính và
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
quản lý, sử dụng nguồn tài chính
17/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 về
cho quản lý, bảo trì đường thủy nội
việc bãi bỏ văn bản
địa.

Quyết
định

71/2007/QĐUBND
ngày
10/05/2007

Được thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
động của ấp, tổ nhân dân
của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

Quyết
định

72/2007/QĐUBND
ngày
10/05/2007

Được thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về
động của tổ dân phố, khu phố
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

Quyết
định

76/2007/QĐUBND ngày
16/05/2007

Được thay thế bởi Quyết định số
về thành lập Quỹ Phát triển khoa 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về
học và công nghệ thành phố Hồ Chí tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa 25/10/2017
Minh.
học và công nghệ Thành phố Hồ Chí
Minh

Q

o>

Q

o

01/4/2017

5
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6
ƠQ
y

05/5/2017
2

o

8
05/5/2017

Stt

14

15

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

Quyết
định

77/2007/QĐUBND ngày
22/05/2007

Được thay thế bởi Quyết định số
vê quy định giá tính thuế tài
56/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 vê 01/11/2017
nguyên nước trên địa bàn thành phố
quy định giá tính thuế tài nguyên nước
Hồ Chí Minh.
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

139/2007/QĐUBND ngày
20/12/2007

vê điêu chỉnh Quyết định số
190/2004/QĐ-UB ngay 30 tháng 7
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/01/2018
năm 2004 của Ủy ban nhân dân
64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 vê
thành phố vê thực hiện thu phí bảo
việc bãi bỏ văn bản
vệ môi trường đối với nước thải
trên địa bàn Thành phố

Quyết
định

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

17

18

Nghị
quyết

Quyết
định

Quyết
định

o>
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o
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NĂM 2008
16
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10/2008/NQHĐND
05/12/2008

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
vê phí và lệ phí trên địa bàn thành
26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 vê 01/01/2018
phố Hồ Chí Minh
việc bãi bỏ văn bản

05/2008/CTUBND ngày
27/3/2008

vê tăng cường công tác bảo vệ,
chăm sóc trẻ em, ngăn ngừa, giải
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
quyết tình trạng trẻ em lang thang,
16/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 vê
trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ
việc bãi bỏ văn bản
em phải lao động nặng nhọc trong
điêu kiện độc hại, nguy hiểm.

15/2008/QĐUBND ngày
12/03/2008

Được thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy định vê trách nhiệm 23/2017/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 vê
quản lý chất lượng công trình xây Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý
dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí nhà nước vê chất lượng và bảo trì công
trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ
Minh;
Chí Minh.

01/4/2017

6
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04/5/2017
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19

Tên loại
văn bản

Quyết
định

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản
87/2008/QĐUBND ngày
19/12/2008

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Được thay thế bởi Quyết định số
37/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về
về việc ban hành Quy chế tổ chức Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
và hoạt động của Sở Lao động - của Sở Lao động - Thương binh và Xã
Thương binh và Xã hội
hội thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hết
hiệu lực

o

28/8/2017
Q

20

Quyết
định

88/2008/QĐUBND ngày
20/12/2008

về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/01/2018
môi trường đối với chất thải rắn
64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về
thông thường trên địa bàn thành
việc bãi bỏ văn bản
phố Hồ Chí Minh

NĂM 2009
Nghị
quyết

08/2009/NQHĐND
09/7/2009

về việc thu phí lưu giữ, bảo quản Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
tang vật, phương tiện bị tạm giữ 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
việc bãi bỏ văn bản
trên địa bàn Thành phố

22

Nghị
quyết

27/2009/NQHĐND
11/12/2009

về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
nhà ở và tài sản khác gắn liền với 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí việc bãi bỏ văn bản
Minh

23

Nghị
quyết

33/2009/NQHĐND
09/12/2009

về thu phí thẩm định báo cáo đánh Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
giá tác động môi trường trên địa 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
bàn thành phố Hồ Chí Minh
việc bãi bỏ văn bản

24

Nghị
quyết

35/2009/NQHĐND
09/12/2009

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
về việc thu phí tham quan Khu di
26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
tích lịch sử Địa đạo Củ Chi
việc bãi bỏ văn bản

21
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Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

25

Nghị
quyết

37/2009/NQHĐND
09/12/2009

về việc thu lệ phí chứng minh nhân Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
dân và lệ phí đăng ký cư trú trên 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
việc bãi bỏ văn bản

05/2009/QĐUBND ngày
20/01/2009

Được thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ
61/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về
chức và hoạt động của Phòng Giáo
Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 15/12/2017
dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân
hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào
dân quận - huyện
tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

13/2009/QĐUBND ngày
03/02/2009

Được thay thế bởi Quyết định số
32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về
Ban hành Quy định về quản lý và
Ban hành Quy định về quản lý và sử
sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức
chính thức (ODA) của thành phố
(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài
Hồ Chí Minh.
trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí
Minh.

26

27

Quyết
định

Quyết
định

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

o>

Q

o
5

õ»

10/8/2017

Quyết
định

30/2009/QĐUBND ngày
13/4/2009

Được thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 về
động của Ban Quản lý các Khu chế
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 27/02/2017
xuất và công nghiệp thành phố Hồ
của Ban Quản lý các Khu chế xuất và
Chí Minh.
công nghiệp Thành phố

29

Quyết
định

34/2009/QĐUBND ngày
06/5/2009

Được thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 10/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về
động của Sở Văn hóa, Thể thao và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 17/03/2017
của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố
Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh.

30

Quyết
định

52/2009/QĐUBND ngày

về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và Được thay thế bởi Quyết định số 25/10/2017
hoạt động của Quỹ Phát triển khoa 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về

28
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31

32

33

34

Tên loại
văn bản

Quyết
định

Quyết
định

Quyết
định

Quyết
định

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản
10/7/2009

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

học và công nghệ thành phố Hồ Chí tổ chức và hoạt động Quỹ phát triên khoa
Minh ban hành kèm theo Quyết học và công nghệ Thành phố Hồ Chí
định số 76/2007/QĐ-UBND ngày Minh
16/5/2007 của Ủy ban nhân dân
thành phố.

55/2009/QĐUBND ngày
22/7/2009

về ban hành mức thu phí lưu giữ, Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/01/2018
bảo quản tang vật, phương tiện bị 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về
tạm giữ trên địa bàn thành phố
việc bãi bỏ văn bản

89/2009/QĐUBND ngày
10/11/2009

Ban hành Quy chế phối hợp trong
công tác bán đấu giá tài sản là tang
vật, phương tiện bị tịch thu do vi
phạm hành chính tại Trung tâm
Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành
phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số
27/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về
Ban hành Quy chế Đấu giá tài sản là tang
vật, phương tiện vi phạm hành chính bị
tịch thu sung quỹ nhà nước tại thành phố
Hồ Chí Minh.

Nghị

10/7/2017

o>
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õ»
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72/2009/QĐUBND ngày
28/9/2009

Được thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ
12/2017/QĐ-UBND ngày 11/3/2017 về
chức và hoạt động của Thanh tra
Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và
quận - huyện
hoạt động của Thanh tra quận - huyện.

21/3/2017

73/2009/QĐUBND ngày
30/09/2009

Được thay thế bởi Quyết định số
49/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về
Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức
Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và
và hoạt động của Phòng Tài nguyên
hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi
và Môi trường quận - huyện.
trường thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện.

15/9/2017

10/2010/NQHĐND ngày

Q

o

2

o

8

NĂM 2010
35

to

về thu phí thẩm định cấp quyền sử Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/01/2018
dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về

Stt

Tên loại
văn bản
quyết

36

37

38

Nghị
quyết

Quyết
định

Quyết
định

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản
08/10/2010

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản
Chí Minh

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

việc bãi bỏ văn bản

21/2010/NQHĐND
ngày
08/12/2010

về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
môi trường đối với nước thải sinh
26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí
việc bãi bỏ văn bản
Minh

06/2010/QĐUBND ngày
23/01/2010

về sửa đổi, bổ sung Quy định về
quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) của thành
phố Hồ Chí Minh ban hành kèm
theo Quyết định số 13/2009/QĐUBND ngày 03 tháng 02 năm 2009
của Ủy ban nhân dân thành phố.

20/2010/QĐUBND ngày
29/03/2010

Được thay thế bởi Quyết định số
32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về
Ban hành Quy định về quản lý và sử
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức
(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài
trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí
Minh.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy
ban nhân dân thành phố về ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của ấp, tổ nhân dân

Được thay thế bởi Quyết định số
24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

Được thay thế bởi Quyết định số
24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố
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39

Quyết
định

21/2010/QĐUBND ngày
29/03/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy
ban nhân dân thành phố về ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của tổ dân phố, khu phố.

40

Quyết
định

69/2010/QĐUBND ngày
22/05/2007

về ban hành Quy chế tổ chức và Được thay thế bởi Quyết định số
hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu 59/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 về 30/11/2017
tư thành phố Hồ Chí Minh
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

05/5/2017

LO

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ
Chí Minh

41

42

Quyết
định

Quyết
định

73/2010/QĐUBND ngày
05/10/2010
76/2010/QĐUBND ngày
08/10/2010

Được thay thế bởi Quyết định số
Sửa đổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ 49/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về
chức và hoạt động của Phòng Tài Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và
nguyên và Môi trường quận - hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi
huyện.
trường thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện.

15/9/2017

Ban hành Quy định về quy trình Được bãi bỏ bởi Quyết định số
thanh tra quản lý, sử dụng đất đai 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 về 16/01/2017
tại thành phố Hồ Chí Minh.
việc bãi bỏ văn bản

43

32/2011/NQHĐND
07/12/2011

về thu phí khai thác và sử dụng tài Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
liệu đất đai trên địa bàn thành phố 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
Hồ Chí Minh
việc bãi bỏ văn bản
Được thay thế bởi Quyết định số
02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 về
Ban hành Quy chế tổ chức và quản Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà
lý cộng tác viên kiểm tra văn bản soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
20/01/2017
quy phạm pháp luật trên địa bàn pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác
thành phố Hồ Chí Minh
viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh
về việc phê duyệt điều chỉnh
Phương án đấu thầu, đặt hàng thực
hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ
công ích trong công tác quản lý,

44

Quyết
định

14/2011/QĐUBND ngày
15/3/2011

45

Quyết
định

1914/QĐUBND ngày
15/4/2011
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o
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NĂM 2011
Nghị
quyết

Q

Được thay thế bởi Quyết định số
53/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về 15/10/2017
Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng
cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
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Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa
hệ thống hạ tầng thuộc lĩnh vực bàn Thành phố Hồ Chí Minh
giao thông vận tải Thành phố Hồ
Chí Minh

46

47

Quyết
định

Quyết
định

67/2011/QĐUBND ngày
24/10/2011

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
Ban hành quy định về trình tự, thủ
11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về
tục ban hành văn bản quy phạm
Ban hành Quy định về quy trình xây
pháp luật của Ủy ban nhân dân các
dựng văn bản quy phạm pháp luật trên
cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

75/2011/QĐUBND ngày
21/11/2011

Được thay thế bởi Quyết định số
02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 về
Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà
lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
20/01/2017
quy phạm pháp luật trên địa bàn pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác
viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn
Thành phố Hồ Chí Minh.
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh

Q

1/4/2017

NĂM 2012
tị

qN

48

03/2012/NQHĐND
01/03/2012

về việc tăng phí lưu giữ, bảo quản Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
tang vật, phương tiện bị tạm giữ 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
trên địa bàn thành phố
việc bãi bỏ văn bản
về tăng mức phí lưu giữ, bảo quản
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/01/2018
tang vật, phương tiện bị tạm giữ
64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về
trên địa bàn thành phố Hồ Chí
việc bãi bỏ văn bản
Minh
ban hành Quy trình về tiếp công Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/10/2017
dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 51/2017/QĐ-UBND ngay 21/9/2017 về

49

Quyết
định

08/2012/QĐUBND ngày
06/3/2012

50

Quyết

16/2012/QĐUBND ngày

o>

Q
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Stt

Tên loại
văn bản
định

51

Quyết
định

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản
18/4/2012

29/2012/QĐUBND ngày
14/7/2012

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

đơn phản ánh, kiến nghị liên quan việc bãi bỏ văn bản
đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Ban Dân tộc thành phố
trực thuộc Ủy ban nhân dân thành
phố.

Được thay thế bởi Quyết định số
03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 26/01/2017
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Ban Dân tộc thành phố.

tị

Được thay thế bởi Nghị quyết số
14/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về
chế độ bồi dưỡng đối với người làm
01/01/2018
nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh

về ban hành quy định mức trích từ
các khoản thu hồi phát hiện qua
công tác thanh tra đã thực nộp vào
ngân sách nhà nước trên địa bàn
thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
08/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về
quy định mức trích từ các khoản thu hồi 01/01/2018
phát hiện qua công tác thanh tra đã thực
nộp vào ngân sách nhà nước

27/2013/NQHĐND
10/12/2013

về ban hành mức thu lệ phí đăng
ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp
thông tin về giao dịch bảo đảm và
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ
26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
quan thu phí, lệ phí về giao dịch
việc bãi bỏ văn bản
bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và
môi trường trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh

h
ế

tị

qN

13/2013/NQHĐND ngày
13/07/2013

ị

tị

qN

54

qN

53

09/2013/NQHĐND ngày
13/07/2013

về quy định một số mức chi cụ thể
cho công tác tiếp công dân, xử lý
đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh

Q

o>

Q

NĂM 2013
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55

56

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

Quyết
định

06/2013/QĐUBND ngày
25/01/2013

về ban hành bảng giá tối thiểu tính
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/01/2018
lệ phí trước bạ các loại phương tiện
64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về
vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ
việc bãi bỏ văn bản
Chí Minh

Quyết
định

16/2013/QĐUBND ngày
13/5/2013

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
09/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 về
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
động của Sở Giáo dục và đào tạo.
của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố
Hồ Chí Mỉnh

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Q

04/3/2017

58

Nghị
quyết

Quyết
định

5

31/2014/NQHĐND
30/12/2014

về tổ chức thu phí sử dụng đường
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
bộ theo đầu phương tiện đối với xe
26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
mô tô trên địa bàn thành phố Hồ
việc bãi bỏ văn bản
Chí Minh

15/2014/QĐUBND ngày
22/4/2014

về thực hiện thu phí bảo vệ môi
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/01/2018
trường đối với nước thải công
64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về
nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ
việc bãi bỏ văn bản
Chí Minh
Được thay thế bởi Quyết định số
23/2017/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 về
Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước
về chất lượng và bảo trì công trình xây
dựng trên địa bàn thành phố

04/5/2017

Được bãi bỏ bởi Quyết định số
11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về
Ban hành Quy định về quy trình xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật trên

1/4/2017

59

Quyết
định

19/2014/CTUBND ngày
25/08/2014

về tăng cường trách nhiệm quản lý
nhà nước đối với quản lý chất
lượng công trình xây dựng và an
toàn thi công xây dựng trên địa bàn
Thành phố.

60

Quyết
định

18/2014/QĐUBND ngày
09/5/2014

về sửa đổi, bổ sung một số điều
của quy định về trình tự, thủ tục
ban hành văn bản quy phạm pháp
luật của Ủy ban nhân dân các cấp

Q

o

NĂM 2014
57
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Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

On

00

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

tại Thành phố Hồ Chí Minh ban địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
hành kèm theo Quyết định số
67/2011/QĐ-UBND
ngày
24/10/2011.

61

62

63

Quyết
định

27/2014/QĐUBND ngày
04/8/2014

Được thay thế bởi Quyết định số
Quy định chi tiết một số nội dung 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 Quy
về cấp giấy phép xây dựng trên địa định một số nội dung về cấp Giấy phép
xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Minh

Quyết
định

33/2014/QĐUBND ngày
15/10/2014

Được thay thế bởi Quyết định số
Quy định về diện tích tối thiểu 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về
01/01/2018
Quy định diện tích tối thiểu được tách
được tách thửa.
thửa

Quyết
định

49/2014/QĐUBND ngày
18/12/2014

về việc quản lý người xin ăn không
có nơi cư trú nhất định, người sinh
sống nơi công cộng không có nơi
cư trú nhất định trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số
29/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về
việc quản lý người xin ăn không có nơi
cư trú ổn định, người sinh sống nơi công
cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh

Q

30/6/2017

Q

õ»

6
y

01/8/2017
2

o

8

về phương án thu lệ phí cấp mới
(đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
đăng ký kèm biển số phương tiện 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
cơ giới đường bộ trên địa bàn thành việc bãi bỏ văn bản
phố Hồ Chí Minh
ị

h

tị

qN

ế

01/2015/NQHĐND
29/7/2015

o
5

ƠQ

NĂM 2015
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Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

65

Nghị
quyết

17/2015/NQHĐND
09/12/2015

về mức thu lệ phí cấp giấy phép Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số
xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 01/01/2018
Chí Minh
việc bãi bỏ văn bản

66

Quyết
định

5614/QĐUBND ngày
03/01/2015

về ban hành khung giá cho thuê Được bãi bỏ bởi Quyết định số
nhà ở công vụ do Thành phố Hồ 41/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về 01/11/2017
Chí Minh quản lý.
việc bãi bỏ văn bản.

Quyết
định

17/2015/QĐUBND ngày
20/3/2015

Được thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
13/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 về
động của Sở Du lịch thành phố Hồ
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
Chí Minh
của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

67

68

Quyết
định

18/2015/QĐUBND ngày
07/04/2015

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Q

o>

Q

24/3/2017

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn Được bãi bỏ bởi Quyết định số
công chức phường, xã, thị trấn trên 44/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về 01/11/2017
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
việc bãi bỏ văn bản.

o
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69

70

Quyết
định

19/2015/QĐUBND ngày
07/4/2015

Được thay thế bởi Quyết định số
04/2017/QĐ-UBND 20/01/2017 về ban
Ban hành Bộ Đơn giá sản phẩm đo hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản
đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và 30/01/2017
liệu địa chính trên địa bàn Thành đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử
phố Hồ Chí Minh.
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh.

Quyết
định

29/2015/QĐUBND ngày
11/6/2015

Bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 3
Quyết định số 06/2013/QĐ- UBND Được bãi bỏ bởi Quyết định số
ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về 01/01/2018
ban nhân dân thành phố về ban việc bãi bỏ văn bản
hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí

2

o

8

>0

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

SI

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

o

trước bạ các loại phương tiện vận
tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh

71

Quyết
định

41/2015/QĐUBND ngày
19/8/2015

về ban hành mức thu lệ phí cấp
mới (đăng ký lần đầu tại việt Nam)
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
giấy đăng ký kèm biển số phương
64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về 01/01/2018
tiện giao thông cơ giới đường bộ
việc bãi bỏ văn bản
trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh

NĂM 2016

72

Quyết
định

05/2016/QĐUBND ngày
01/03/2016

Q

o>

Q

o

về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3
Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐUBND ngày 07 tháng 11 năm 2011
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
của Ủy ban nhân dân Thành phố về
45/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về 01/11/2017
trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên
việc bãi bỏ văn bản.
dạy hòa nhập cho người khuyết tật
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh.

73

Quyết
định

09/2016/QĐUBND ngày
25/3/2016

Được thay thế bởi Quyết định số
Quy định về hệ số điều chỉnh giá 19/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 Quy
đất năm 2016 trên địa bàn thành định về hệ số điều chỉnh giá đất năm
2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí
phố Hồ Chí Minh.
Minh

74

Quyết
định

3241/QĐUBND ngày
24/6/2016

về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Được bãi bỏ bởi Quyết định số
phương án xử lý đối với tài sản vô 46/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về 01/11/2017
chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di việc bãi bỏ văn bản.
sản không có người thừa kế theo

02/4/2017
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Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu
nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

quy định tại Nghị định số
29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4
năm 2014 của Chính phủ.

75

Quyết
định

39/2016/QĐUBND ngày
30/9/2016

Ban hành Quy chế sử dụng kinh phí
hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
một số nội dung hoạt động của Liên
39/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về 01/11/2017
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
việc bãi bỏ văn bản.
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
2016 - 2021

76

Quyết
định

5371/QĐUBND ngày
12/10/2016

Ban hành Quy chế Quản lý và sử Được bãi bỏ bởi Quyết định số
dụng kinh phí khuyến công Thành 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về 01/11/2017
phố Hồ Chí Minh.
việc bãi bỏ văn bản.

NĂM 2017
77

Quyết
định

25/2017/QĐUBND ngày
28/04/2017

Ban hành Hướng dẫn thực hiện quy
Được bãi bỏ bởi Quyết định số
định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự,
48/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về 01/11/2017
thủ tục công nhận vùng nông
việc bãi bỏ văn bản.
nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tổng số: 77 văn bản
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017: Không có
C. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 VÀ TRONG NĂM 2017: Không có
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phụ lục II

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU LựCMỘT PHẦN
NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực)
A. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựCMỘT PHẦN NĂM 2017
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
Nội dung, quy định
Tên loại ban hành văn bản; tên gọi của
Stt
văn bản/ trích yếu nội dung
văn bản
hết hiệu lực
của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

NĂM 2004

^ &

1

14/2004/NQ-HĐ
ngày
16/7/2004 của Hội đồng nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh về
nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6
tháng cuối năm 2004.

Nội dung: "Hội đồng
nhân dân thành phố chấp
thuận phương án 1 về
mức thu như đề nghị của
Ủy ban nhân dân Thành
phố; đồng ý tỷ lệ để lại
đơn vị cấp nước 1%,
phường-xã 15% và phải
thực hiện đúng mục đích
chi"tại Khoản 7.2 Mục 7
phần II của Nghị quyết

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
26/2017/NQ-HĐND
ngày
01/01/2018
07/12/2017 của Hội đồng nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

NĂM 2010
2

Quyết
định

10/2010/QĐ-UBND
ngày
04/02/2010 của Ủy ban nhân
dân Thành phố ban hành Quy
định về phân cấp quản lý nhà

Điểm c khoản 1 Điều 2
tại Bảng quy địnhban
hành kèm theo Quyết
định số 10/2010/QĐ-

Được sửa đổi bởi Quyết định số
38/2017/QĐ-UBND
ngày
21/8/2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về sửa đổi Quyết định

01/9/2017

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
Nội dung, quy định
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
hết hiệu lực
của văn bản
nước đối với tài sản nhà nước UBND
tại cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp công lập, tổ chức
chính trị - xã hội được ngân
sách nhà nước đảm bảo kinh phí
hoạt động.

Ngày hết
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực
số
10/2010/QĐ-UBND
04/02/2010

ngày

Q

o>

NĂM 2011

3

Nghị
quyết

28/2011/NQ-HĐND
ngày
07/12/2011 của Hội đồng nhân
dân về nâng mức phụ cấp hàng
tháng đối với lực lượng Bảo vệ
dân phố và Công an viên

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
15/2017/NQ-HĐND
ngày
06/7/2017 của Hội đồng nhân dân
Các nội dung phụ cấp Thành phố về điều chỉnh trợ cấp,
hàng tháng đối với lực phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc 01/01/2018
lượng Bảo vệ dân phố
lực lượng Dân quân Tự vệ; nâng
phụ cấp hằng tháng, phụ cấp trách
nhiệm, trợ cấp trang phục đối với
lực lượng Bảo vệ dân phố

NĂM 2012

4

Quyết
định

30/2012/QĐ-UBND
ngày
25/7/2012 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về ban
hành Quy định về tuyển dụng
công chức và xếp lương khi bổ
nhiệm ngạch

Điều kiện tuyển dụng "có
hộ khẩu thường trú tại
thành phố Hồ Chí Minh"
tại Điểm a Khoản 1 Điều
5 của Quy địnhban hành
kèm theo Quyết định
30/2012/QĐ-UBND

Q

o
5

õ»

6
CTQ
y

2

o

8
Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
43/2017/QĐ-UBND
ngày
01/11/2017
24/8/2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

NẤM 2014

qN

5

11/2014/NQ-HĐND
ngày Nội dung quy định mức Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
11/6/2014 của Hội đồng nhân khoán hỗ trợ kinh phí 19/2017/NQ-HĐND
ngày

01/8/2017
LÕ

Stt

6

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
Nội dung, quy định
Tên loại ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản
văn bản/ trích yếu nội dung
hết hiệu lực
của văn bản
dân vê chế độ hỗ trợ đối với cán hoạt động hàng tháng đối
bộ không chuyên trách Mặt trận với khu phố, ấp tại Khoản
Tổ quốc, các đoàn thể phường, 3.1, Điêu 1
xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán
bộ không chuyên trách ở khu
phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân
và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở
khu phố, ấp

07/12/2017 của Hội đồng nhân dân
Thành phố vê nâng mức hỗ trợ đối
với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ
nhân dân

Nhóm tuyến đường đổi
tên, chỉnh đoạn, điêu
chỉnh, bổ sung giá đất tại
Bảng 6 - Bảnggiá đất ở
các quận - huyện: 2, 6, 9,
10,11, Thủ Đức, Gò Vấp,
Tân Phú, Phú Nhuận,
Bình Tân, Hóc Môn,
Bình Chánh, Cần Giờ,
Nhà Bè, Củ Chi.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết
định số 30/2017/QĐ-UBND ngày
22/7/2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố vê điêu chỉnh, bổ sung
Bảng giá đất ở ban hành kèm theo
Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân
dân thành phố Ban hành Quy định
vê giá các loại đất trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng
từ ngày 01/01/2015 đến ngày
31/12/2019.

Quyết
định

51/2014/QĐ-UBND
ngày
31/12/2014 của Ủy ban nhân
dân Thành phố ban hành Quy
định vê giá các loại đất trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp
dụng từ ngày 01/01/2015 đến
ngày 31/12/2019

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Q

o>

Q

o
5

õ»

6
01/8/2017

NẤM 2015

7

Quyết
định

36/2015/QĐ-UBND
ngày
24/07/2015của Ủy ban nhân dân
Thành phố ban hành Quy định
vê quản lý, thu - nộp, sử dụng,
quyết toán Quỹ Phòng, chống
thiên tai Thành phố

8

Quyết

44/2015/QĐ-UBND

SI
-£

Khoản 4 Điêu 6 của Quy Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
ngày
địnhban hành kèm theo 48/2017/QĐ-UBND
01/11/2017
Quyết
định
số 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân
36/2015/QĐ-UBND
Thành phố vê việc bãi bỏ văn bản

ngày Khoản 3 Điêu 6 của Quy Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/11/2017

ƠQ
y

2

o

8

Stt

Tên loại
văn bản
định

9

Quyết
định

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
Nội dung, quy định
ban hành văn bản; tên gọi của
Lý do hết hiệu lực
văn bản/ trích yếu nội dung
hết hiệu lực
của văn bản
09/9/2015 của Uy ban nhân dân địnhban hành kèm theo 47/2017/QĐ-UBND
ngày
định
số 24/8/2017 của Uy ban nhân dân
Thành phố ban hành Quy định Quyết
quản lý bùn thải trên địa bàn 44/2015/QĐ-UBND
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản
Thành phố Hồ Chí Minh
50/2015/QĐ-UBND
ngày
30/10/2015 của Uy ban nhân
dân Thành phố về ban hành quy
định về thực hiện Chương trình
kích cầu đầu tư của Thành phố
Hồ Chí Minh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
Khoản 2 Điều 3, Khoản 3 15/2017/QĐ-UBND
ngày
Điều 6, Điều 13 của Quy 16/3/2017 của Uy ban nhân dân
định ban hành kèm theo Thành phố Ban hành Quy định về
Quyết
định
số hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát
50/2015/QĐ-UBND
triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp
và công nghiệp hỗ trợ

Ngày hết
hiệu lực

Q

o>

26/3/2017

o
5

õ»

NĂM 2016

qN

10

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
01/2017/NQ-HĐND
ngày
06/7/2017 của Hội đồng nhân dân
124/2016/NQ-HĐNDngày
Nội dung thu "lệ phí cấp
Thành phố về việc bãi bỏ nội dung
09/12/2016 của Hội đồng nhân bản sao trích lục hộ tịch"
thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ
dân về ban hành các loại phí, lệ tạiKhoản 6 Mục A,
tịch" tại Phụ lục 1B của Nghị
phí thuộc thấm quyền của Hội Khoản 6 Mục B, Khoản 1
quyết Hội đồng nhân dân thành
Mục C Phụ lục 1B
đồng nhân dân thành phố.
phố về ban hành các loại phí và lệ
phí thuộc thẩm quyền của Hội
đồng nhân dân Thành phố
Nội dung quy định mức
thu "lệ phí đăng ký cư
trú" tại Khoản 1 Mục II
Phụ lục 01

Q

6
CTQ
y

01/8/2017

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
07/2017/NQ-HĐND
ngày
07/12/2017 của Hội đồng nhân dân
01/01/2018
Thành phố về ban hành mức thu lệ
phí đăng ký cư trú trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh

2

o

8

Ui

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
của văn bản

Nội dung, quy định
hết hiệu lực
Nội dung quy định mức
thu "lệ phí cấp giấp phép
lao động cho người nước
ngoài làm việc trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí
Minh" tại Khoản 4 Mục
II Phụ lục số 01

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
11/2017/NQ-HĐND
ngày
07/12/2017 của Hội đồng nhân dân
Thành phố về ban hành mức thu lệ 01/01/2018
phí cấp giấy phép lao động cho
người nước ngoài làm việc trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
Nội dung quy định về
16/2017/NQ-HĐND
ngày
mức thu phí thăm quan
07/12/2017 của Hội đồng nhân dân
01/01/2018
bảo tàng được quy định
Thành phố về ban hành mức thu
tại Khoản 10, Mục I, Phụ
phí thăm quan các bảo tàng thuộc
lục 01
Sở Văn hóa và Thể thao quản lý
Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số
ngày
Nội dung thu phí thẩm 17/2017/NQ-HĐND
định hồ sơ cấp giấy 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân
chứng nhận quyền sử Thành phố về ban hành mức thu 01/01/2018
dụng đất tại Điểm 3 Mục phí thẩm định cấp giấy chứng nhận
I Phụ lục số 01
quyền sử dụng đất trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh
Được thay thế bởi Nghị quyết số
18/2017/NQ-HĐND
ngày
07/12/2017 của Hội đồng nhân dân
Điểm 7 mục II Phụ lục số Thành phố về ban hành quy định
01/01/2018
01
mức thu, chế độ thu, nộp và quản
lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh

SI
On

Q

o>

Q

o
5

õ»

6
ƠQ
y

2

o

8

Stt

11

12

13

14

Tên loại
văn bản

Quyết
định

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
của văn bản

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

03/2016/QĐ-UBND
ngày
• Điểm a và Điểm b
04/02/2016 của Ủy ban nhân
dân thành phố về ban hành Quy Khoản 1 Điều 6
định về tuyển dụng, chuyển
• Nội dung "bản sao
công tác viên chức và xếp lương hộ khẩu thường trú" tại
khi bố nhiệm chức danh nghề Điểm c Khoản 1 Điều 7
nghiệp

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
43/2017/QĐ-UBND
ngày
01/11/2017
24/8/2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

o>

Q

04/2016/QĐ-UBND
ngày
23/02/2016 của Ủy ban nhân
dân thành phố ban hành Quy
định về khuyến khích chuyển
dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị
trên địa bàn Thành phố giai
đoạn 2016 - 2020

• Điều 5 của Quy định
ban hành kèm theo Quyết
định số 04/2016/QĐUBND
• Điều 6 của Quy định
ban hành kèm theo Quyết
định số 04/2016/QĐUBND

Quyết
định

14/2016/QĐ-UBND
ngày
06/5/2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố sửa đối, bố sung một
số điều của quy định về tuyển
dụng công chức và xếp lương
khi bố nhiệm ngạch ban hành
kèm theo Quyết định số
30/2012/QĐ-UBND
ngày
25/7/2012

Thành phần hồ sơ "Bản
sao giấy khai sinh và hộ
khẩu thường trú ... tốt
nghiệp đại học loại giỏi,
tuổi đời dưới 30" tại
Khoản 2 Điều 1

Quyết
định

20/2016/QĐ-UBND
ngày
09/06/2016của Ủy ban nhân dân
thành phố về ban hành Quy chế
tố chức và hoạt động của Văn

Điểm d Khoản 1 Điều 4 Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
Quy chế ban hành kèm 42/2017/QĐ-UBND
ngày
01/11/2017
theo
Quyết
định 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân
20/2016/QĐ-UBND
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

Quyết
định

Q

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
48/2017/QĐ-UBND
ngày
01/11/2017
24/8/2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

o
5

õ»

6
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y

2

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
43/2017/QĐ-UBND
ngày
01/11/2017
24/8/2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

o

8

Stt

15

16

Tên loại
văn bản

Quyết
định

Quyết
định

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
của văn bản
phòng Uy ban nhân dân Thành
phố

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

00

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

• Điều 4 Quy chếban
36/2016/QĐ-UBND
ngày
19/09/2016 của Uy ban nhân hành kèm theo Quyết
dân thành phố ban hành Quy định số 36/2016/QĐ- Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
47/2017/QĐ-UBND
ngày
chế đặt hàng và giao kế hoạch UBND
01/11/2017
cung ứng sản phẩm dịch vụ
• Điểm b Khoản 2 Điều 24/8/2017 của Uy ban nhân dân
công ích ngành tài nguyên và 7 của Quy chếban hành Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
môi trường tại Thành phố Hồ kèm theo Quyết định số
Chí Minh
36/2016/QĐ-UBND
Nội dung thu "lệ phí cấp
bản sao trích lục hộ tịch"
52/2016/QĐ-UBND
ngày
tại Khoản 6 Mục A,
10/12/2016 của Ủy ban nhân
Khoản 6 Mục B, Khoản 1
dân Thành phố ban hành mức
Mục C, Phần 2 Phụ lục
thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí
13 Mức thu lệ phí hộ
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
tịchban hành kèm theo
Minh
Quyết
định
số
52/2016/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
33/2017/QĐ-UBND
ngày
01/8/2017 của Uy ban nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ nội dung
thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ
tịch" tại Phụ lục 13 Quyết định số
52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng
12 năm 2016 của Uy ban nhân dân
thành phố.

17

Quyết
định

• Điều 7
• Khoản 4 Điều 9

o>

Q

o
5
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01/8/2017

NĂM 2017
32/2017/QĐ-UBND
ngày
31/12/2017 của Uy ban nhân
dân thành phố ban hành Quy
định về quản lý và sử dụng vốn
hỗ trợ phát triển chính thức
(ODA) và vốn vay ưu đãi của
các nhà tài trợ nước ngoài của

Q

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết
định số 58/2017/QĐ-UBND ngày
17/11/2017 của Uy ban nhân dân
Thành phố về sửa đổi, bổ sung một 27/11/2017
số điều của Quy định về quản lý và
sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của
các nhà tài trợ nước ngoài của

y

2

o

8

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
của văn bản
thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
kèm theo Quyết định số

32/2017/QĐ-UBND

Tổng số: 17 văn bản

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựCMỘT PHẦN NĂM 2017: Không có
C. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2017VÀ TRONG NĂM 2017: Không có
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ỦY BAN NHẢN DẢN THÀNH PHÔ HỒ CHÍ 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: 592/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phôi hợp quản lý Nhà nước đôi với ngành, nghê đầu tư
kinh doanh có điêu kiện vê an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh

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 doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6
và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu
tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện;
Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP
ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố tại Tờ trình số 195/TTr-CATP
ngày 22 tháng 01 năm 2018,
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QUYÉT ĐỊNH:
Điêu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước
đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điêu 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an
Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
quận - huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này/.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Cách Mạng
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHÉ
Phối hợp quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02
năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về đăng
ký doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; phối hợp theo
dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá
nhân nước ngoài hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh,
trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt
động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và các tổ chức,
cá nhân khác có liên quan.
2. Các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về hoạt động ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, gồm: Công
an thành phố, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố,
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận,
huyện và các đơn vị khác có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
Các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước phải thực hiện theo đúng
quy định của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Thông tư số 42/2017/TT-BCA và các
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văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan. Trong công tác phối hợp quản lý, các cơ
quan, đơn vị phải phân định rõ ràng, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được
giao của từng cơ quan quản lý nhà nước. Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch;
tạo mọi điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường an ninh, trật tự ổn định để tổ
chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.
Điêu 4. Cơ quan chủ trì và phối hợp
Giao Công an thành phố là cơ quan chủ trì thực hiện Quy chế này. Các cơ quan
phối hợp là Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du
lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận, huyện
và các đơn vị khác có liên quan.
Chương II
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP;
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT Tự
Điêu 5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chi
nhánh, văn phòng đại diện) ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh,
trật tự thực hiện theo đúng Luật đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về
danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, Luật hợp tác
xã, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các văn bản quy
phạm pháp luật khác có liên quan.
2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký quy định tại Khoản 1 Điều này tùy
theo yêu cầu thực tế gửi thông báo nội dung đăng ký đến các đơn vị được quy định
tại Điều 4 của Quy chế này để phối hợp quản lý. Thời gian thông báo chậm nhất là 05
(Năm) ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.
Điêu 6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điêu kiện vê an ninh, trật tự
1. Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân được thực hiện theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Thông tư số
42/2017/TT-BCA và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.
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2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điêu kiện vê an ninh, trật tự là Công an

thành phố phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đủ điêu kiện vê an ninh, trật tự
hoặc nội dung khác có liên quan đến giấy chứng nhận cho các đơn vị quy định tại
Điêu 4 của Quy chế này để phối hợp quản lý. Thời gian thông báo chậm nhất là 05
(Năm) ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.
Chương III
TRAO ĐỔI, CUNG CẤP, CÔNG KHAI THÔNG TIN
Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc trao đổi, cung cấp, công
khai thông tin
1. Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động xây
dựng cơ sở dữ liệu vê doanh nghiệp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà
nước được phân công; chủ động xây dựng phương án, phương tiện kỹ thuật trao đổi
thông tin doanh nghiệp với Công an thành phố và các cơ quan đầu mối thông tin
doanh nghiệp khác để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.
2. Công an thành phố chủ động thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký
kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp hoạt động ngành, nghê đầu tư kinh doanh có
điêu kiện thực hiện đăng ký thay đổi hoặc điêu chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp
theo quy định trên cơ sở khai thác Cổng thông tin quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp
nếu phát hiện thông tin đăng ký của doanh nghiệp theo phân cấp quản lý do cơ quan
đăng ký kinh doanh cung cấp chưa chính xác.
3. Các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách
nhiệm trao đổi thông tin doanh nghiệp, chia sẻ cơ sở dữ liệu vê doanh nghiệp nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp,
đồng thời giảm thiểu nghĩa vụ kê khai, báo cáo của doanh nghiệp.
4. Các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện công
khai thông tin vê tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
chuyên ngành.
Điều 8. Hình thức, phương tiện trao đổi, cung cấp, công khai thông tin
doanh nghiệp
Các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị
trấn ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện trao đổi, cung cấp, công khai thông
tin doanh nghiệp thông qua trang thông tin điện tử và hộp thư điện tử của các cơ
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quan, trừ trường hợp thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.
Trong trường hợp có sự cố kỹ thuật không truyền qua mạng điện tử hoặc thư
điện tử được thì việc trao đổi, cung cấp thông tin thực hiện bằng văn bản.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC PHỐI HỢP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI
HOẠT ĐỘNG NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Điều 9. Trách nhiệm của Công an thành phố
1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, quán triệt, phổ biến
rộng rãi nội dung Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Thông tư số 42/2017/TT-BCA và
các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến các tổ chức, cá nhân hoạt động
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và nhân dân biết để
nghiêm túc chấp hành.
2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn đối với
các ngành, nghề đầu tư kinh doanh quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP để
phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
khác. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban
nhân dân thành phố chỉ đạo thống nhất và quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện trên địa bàn thành phố.
3. Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giải quyết cấp, thu hồi Giấy chứng nhận
đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu
tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phân cấp quy định tại Điều 24
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Điều 3, Điều 4 Thông tư số 42/2017/TT-BCA.
4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện điều kiện về an ninh, trật tự cho
các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố. Đồng thời hướng dẫn
phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho các cơ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định
số 96/2016/NĐ-CP.
5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan
kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh
doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Điều 8
Thông tư số 42/2017/TT-BCA, kể cả các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
hoặc không có giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi vi
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phạm pháp luật phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả
do vi phạm pháp luật gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
6. Thông báo kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện
danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã vi phạm các quy định, điều kiện an ninh, trật tự để phối hợp quản
lý đối với các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không có giấy
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc không có giấy phép hoạt động của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận,
huyện căn cứ tính chất mức độ vi phạm để xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.
7. Có kế hoạch chỉ đạo cho Công an quận, huyện, xã, phường, thị trấn nắm chắc
tình hình hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
trên địa bàn thành phố. Nếu phát hiện những sai phạm trong hoạt động kinh doanh
phải có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 10. Trách nhiệm của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố
1. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn
cho các Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận, huyện trong việc thực hiện
các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy theo Điều 19 Nghị
định số 96/2016/NĐ-CP.
2. Phối hợp với Công an thành phố trong công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản
đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh,
trật tự. Kịp thời phát hiện và trao đổi thông tin về các cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về
công tác phòng cháy, chữa cháy, nghi vấn hoạt động tệ nạn xã hội, tổ chức sử dụng
trái phép ma túy, đánh bạc hoặc chứa chấp các đối tượng trốn truy nã, đối tượng hình
sự để chủ động phối hợp kiểm tra, xử lý.
3. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố, các sở, ban, ngành liên
quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về an toàn phòng
cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện.
Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh thành phố
1. Chủ động phối hợp với Công an thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban
nhân dân quận, huyện rà soát, lập danh sách theo dõi, giám sát các cơ sở kinh doanh,
cung ứng dịch vụ nổ mìn, kinh doanh súng bắn sơn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh
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quân trang, quân dụng, trang thiết bị, phương tiện, khí tài chuyên dụng cho quân sự
(kể cả các mặt hàng giả, hàng nhái quân đội, trang phục, khí tài quân đội nước
ngoài); cơ sở kinh doanh các loại pháo; cơ sở kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá
sóng thông tin di động; hướng dân các cơ sở này liên hệ với cơ quan Công an có
thẩm quyền lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy
định.
2. Phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan khác tổ chức
kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện về an ninh, trật tự trong
các cơ sở kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do lực lượng quân đội
quản lý. Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân
thành phố xử lý theo quy định của pháp luật.
Điêu 12. T rách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp cho các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện về an ninh, trật tự. Cung cấp thông tin đăng ký đến các cơ quan quy định tại
Điều 4 Quy chế này để phối hợp quản lý theo thẩm quyền và quy định.
2. Khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan chức năng về thu hồi
giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh không
đáp ứng đủ điều kiện về kinh doanh và an ninh, trật tự, Phòng Đăng ký kinh doanh,
Phòng Đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo yêu cầu cơ sở tạm
ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;
đồng thời gửi thông báo cho Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện theo
dõi, quản lý theo quy định.
3. Chủ trì, phối hợp Công an thành phố trong việc thu hồi giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp theo quy định đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhưng không có giấy phép hoạt động của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc phức tạp về an ninh, trật tự trong thời gian dài,
gây dư luận xấu, bất bình trong Nhân dân.
Điêu 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ kinh phí trên cơ sở đề xuất
của các đơn vị được quy định tại Điều 4 Quy chế này trong thực hiện việc kiểm tra,
xử lý vi phạm, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông
tin điện tử phục vụ công tác quản lý và thực hiện thủ tục hành chính đối với các cơ sở
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hoạt động ngành, nghê đầu tư kinh doanh có điêu kiện vê an ninh, trật tự.
2. Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí triển khai, thực hiện công tác phối hợp
theo quy định tại Điêu 22 Quy chế này.
Điều 14. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trong các cơ sở hoạt động ngành, nghê đầu
tư kinh doanh có điêu kiện vê an ninh, trật tự theo đúng quy định.
2. Chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành tổ chức tuyên
truyên, phổ biến các quy định của pháp luật vê phòng, chống tệ nạn xã hội và các
hành vi vi phạm pháp luật khác trong các cơ sở hoạt động ngành, nghê đầu tư kinh
doanh có điêu kiện vê an ninh, trật tự
3. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính,
Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý, kiểm tra, triệt phá, bài trừ các loại tệ nạn xã hội trong
các cơ sở hoạt động ngành, nghê đầu tư kinh doanh có điêu kiện vê an ninh, trật tự.
Điều 15. Trách nhiệm của Sở Công Thương
1. Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành
phố và các sở, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh
doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiên chất thuốc nổ quy định tại các Khoản 14, Khoản
15, Khoản 16 và Khoản 17, Điêu 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.
2. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố,
các sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định, điêu
kiện vê an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiên chất
thuốc nổ theo thẩm quyên pháp luật quy định.
Điều 16. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao
1. Cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường theo Quy chế hoạt động văn
hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số
103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Sau khi cấp Giấy phép
phải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời hỗ
trợ tra cứu, cung cấp thông tin đối với trường hợp cụ thể khi có yêu cầu của các đơn
vị phối hợp quy định tại Điêu 4 Quy chế này.
2. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố kiểm tra việc chấp hành
các quy định, điêu kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ
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trường, dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý
nghiêm minh tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kinh doanh ngành, nghề này để vi
phạm pháp luật.
Điều 17. Trách nhiệm của Sở Du lịch
1. Phối hợp với Công an thành phố trong việc quản lý hoạt động của các cơ sở
kinh doanh lưu trú du lịch và các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật
tự tại các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch.
2. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố kiểm tra việc chấp hành
các quy định, điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn
thành phố, góp phần ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động
kinh doanh lưu trú du lịch để vi phạm pháp luật.
Điều 18. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về việc quản lý
hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố.
2. Phối hợp với Công an thành phố tổ chức rà soát, lên danh sách các cơ sở kinh
doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ (dùng kỹ thuật y học để giải phẫu làm thay đổi
hình dáng, đặc điểm nhận dạng con người) trên địa bàn thành phố, hướng dẫn các cơ
sở này liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.
3. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố kiểm tra việc chấp hành
các quy định, điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp
(massage, tẩm quất), dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn Thành phố, kịp thời
phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kinh
doanh các ngành, nghề này để vi phạm pháp luật.
Điều 19. Trách nhiệm của Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định
96/2016/NĐ-CP, các văn bản quy pháp pháp luật khác có liên quan và Quy chế này;
trong đó lưu ý tăng cường phổ biến trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin
theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố phê duyệt "Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên
báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2018".
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Điều 20. Ủy ban nhân dân quận, huyện
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 96/2016/NĐ-CP, các văn bản quy

pháp pháp luật khác có liên quan và Quy chế này theo hướng dẫn của Công an thành
phố và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.
2. Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành
chính đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng vừa
thông thoáng cho cá nhân, doanh nghiệp vừa đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp,
cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc, xây dựng địa bàn, cơ sở an toàn về an ninh, trật tự; phòng ngừa, phát hiện, đấu
tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tuyệt đối không để
các đối tượng lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để vi phạm pháp
luật trên địa bàn mình quản lý.
4. Trường hợp phát hiện những vi phạm trong hoạt động ngành, nghề đầu tư
kinh doanh có điều kiện hoặc lợi dụng hoạt động này để vi phạm pháp luật trên địa
bàn quản lý thì chủ động xử lý theo đúng thẩm quyền pháp luật quy định. Nếu vi
phạm vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố để có
chỉ đạo giải quyết.
5. Khi nhận được văn bản của Công an thành phố về thu hồi giấy chứng nhận đủ
điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện
về kinh doanh và an ninh, trật tự, Ủy ban nhân dân quận, huyện ra thông báo yêu cầu
và theo dõi việc tạm ngừng kinh doanh của cơ sở hoạt động ngành, nghề kinh doanh
có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; đồng thời gửi thông báo cho
Công an thành phố phối hợp theo dõi, quản lý theo quy định.
Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG NGÀNH, NGHỀ
KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề kinh
doanh có điều kiện
Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về
an ninh, trật tự phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; việc lợi dụng hoạt động ngành, nghề
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đầu tư kinh doanh có điều kiện để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi
phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra
thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điêu 22. Kinh phí triển khai, thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này
Kinh phí bảo đảm cho công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản
lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành
phố theo Quy chế này được bố trí trong dự toán kinh phí của Sở, ngành, Ủy ban nhân
dân quận, huyện và thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.
Điêu 23. Công tác tổ chức thực hiện
1. Công an thành phố, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, tổ chức và
cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
Quy chế này. Cơ quan, đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện việc phối hợp
theo Quy chế này mà không thực hiện thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử
lý kỷ luật theo quy định. Nếu có thành tích xuất sắc sẽ được đề nghị khen thưởng kịp
thời.
2. Sau 02 (Hai) năm triển khai thực hiện Quy chế này, Công an thành phố có
trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ
chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm báo cáo kết quả cho Chủ tịch y ban nhân dân
thành phố.
3. Giao Công an thành phố làm đầu mối tập hợp những phát sinh, vướng mắc
trong quá trình thực hiện, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết
định sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp và đảm bảo hiệu quả./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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