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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2020/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về ban hành phí thăm quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiêt và hướng dẫn một sô điều của Luật Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư sô 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng
dẫn về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyêt định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô
trực thuộc trung ương;
Xét Tờ trình sô 4609/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân thành phô về việc ban hành phí thăm quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi;
Báo cáo thâm tra sô 802/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tê Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phô; ý kiên thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân
dân thành phô tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành phí thăm quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, cụ thể:
1. Đối tượng áp dụng: Khách thăm quan trong và ngoài nước
2. Mức thu: Mức thu phí đối với người lớn là 35.000đ/lần/người
3. Đối tượng miễn, giảm:
a) Đối tượng miễn: Người cao tuổi, người khuyêt tật, lực lượng vũ trang, người có
công với cách mạng, Hội cựu chiên binh, hộ nghèo, trẻ em dưới 7 tuổi.
b) Đối tượng giảm 50%: trẻ em từ 7 tuổi đên dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên.
4. Tỷ lệ để lại, tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu: Khu di tích lịch sử
địa đạo Củ Chi tổ chức thu và được giữ lại 100% số tiền phí thu được để trang trải
các chi phí của đơn vị theo quy định.
5. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Nghị
quyêt này theo đúng quy định của Luật Phí và Lệ phí và các quy định pháp luật hiện
hành.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và các
vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai,
thực hiện Nghị quyêt này.
Nghị quyêt này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ họp
thứ hai mươi ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01
tháng 01 năm 2021 và thay thê các nội dung về phí thăm quan di tích lịch sử được
quy định tại Nghị quyêt số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội
đồng nhân dân Thành phố về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội
đồng nhân dân Thành phố./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2020/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về ban hành phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần Giờ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiêt và hướng dẫn một sô điều của Luật Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư sô 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng
dẫn về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyêt định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành
phô trực thuộc trung ương;
Xét Tờ trình sô 4610/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân thành phô về việc ban hành phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần
Giờ; Báo cáo thâm tra sô 804/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tê
- Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phô; ý kiên thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân
dân thành phô tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần Giờ,
cu thể:
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1. Đối tượng áp dụng: Khách thăm quan trong và ngoài nước
2. Mức thu: Mức thu phí đối với người lớn là 35.000đ/lần/người
3. Đối tượng miễn, giảm:
a) Đối tượng miễn: Người cao tuổi, người khuyết tật, lực lượng vũ trang, người có
công với cách mạng, Hội cựu chiến binh, hộ nghèo, trẻ em dưới 7 tuổi.
b) Đối tượng giảm 50%: trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên.
4. Tỷ lệ để lại, tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu: Khu di tích lịch sử
địa đạo Củ Chi tổ chức thu và được giữ lại 100% số tiền phí thu được để trang trải
các chi phí của đơn vị theo quy định.
5. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Nghị
quyết này theo đúng quy định của Luật Phí và Lệ phí và các quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và các
vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai,
thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ họp
thứ hai mươi ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày
01 tháng 01 năm 2021 và thay thế các nội dung về phí thăm quan di tích lịch sử được
quy định tại Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội
đồng nhân dân Thành phố về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội
đồng nhân dân Thành phố./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
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Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 11/2020 /NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYÉT
Về mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chông mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 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 sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Nghị định sô 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định sô 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Phòng, chông mua bán người;
Căn cứ Nghị định sô 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính
phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đôi với đôi tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư sô 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ
Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung,
mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định sô 09/2013/NĐ-CP ngày 11
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tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Phòng, chống mua bán người;
Xét Tờ trình số 4613/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 về mức chi hỗ trợ
cho nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư
số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính; Báo cáo thẩm tra
số 797/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng
nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ
họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điêu 1. Thưc hiên mức chi hỗ trơ cho nan nhân bi mua bán trở vê trên đia bàn
Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Phạm vi điêu chỉnh:
Quy định mức chi hỗ trợ đối tượng là nạn nhân bị mua bán trở vê trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu hỗ trợ được đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở).
2. Đối tượng áp dụng:
a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước
để thực hiên chế độ hỗ trợ nạn nhân.
b) Công dân Việt Nam bị mua bán ở trong nước hoặc bị bán ra nước ngoài được
giải cứu đưa vê Việt Nam qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và người chưa thành
niên đi cùng nạn nhân.
c) Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam được giải cứu hoặc ra
trình báo tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân:
3.1. Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại:
a) Hỗ trợ tiên ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở (thời gian hỗ trợ
không quá 03 tháng):
- Mức chi hỗ trợ đối với trẻ em dưới 04 tuổi bị mua bán hoặc đi cùng nạn nhân
bị mua bán là 2.100.000 đồng/người/tháng.
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- Mức chi hỗ trợ đối với trẻ em từ 04 tuổi đên dưới 16 tuổi hoặc người từ đủ
60 tuổi trở lên bị mua bán hoặc đi cùng nạn nhân bị mua bán là 1.680.000
đồng/người/tháng.
- Mức chi hỗ trợ đối với người từ đủ 16 tuổi đên đủ 59 tuổi thì mức chi là
1.260.000 đồng/người/tháng.
b) Mức chi hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiêt cho nạn nhân trong
thời gian lưu trú tại cơ sở là 700.000 đồng/người.
c) Hỗ trợ cho nạn nhân trở về nơi cư trú:
- Hỗ trợ tiền tàu, xe cho nạn nhân có nguyện vọng về nơi cư trú chi theo giá
phương tiện công cộng phổ thông (trường hợp nạn nhân là người chưa thành niên, cơ
quan, đơn vị tiêp nhận, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân bố trí cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư
trú bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km thực tê và giá xăng
tại thời điểm vận chuyển; trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng
thỏa thuận và phù hợp với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm).
- Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho nạn nhân trong những ngày đi đường là 70.000
đồng/người/ngày.
3.2. Hỗ trợ y tê:
a) Đối với nạn nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tê: Trong thời gian lưu trú tại cơ
sở bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tê miễn phí theo khoản 2 Điều 26 Nghị
định số 136/2013/NĐ-CP.
b) Hỗ trợ tiền thuốc thông thường: Trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở
bảo trợ xã hội không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tê được hỗ trợ
tiền thuốc thông thường theo thực tê phát sinh.
c) Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đên cơ sở y tê điều trị thì việc
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tê thực hiện theo quy định của
pháp luật về bảo hiểm y tê.
d) Trường hợp nạn nhân chêt trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội: Sau
24 giờ, kể từ khi có kêt luận của của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không
đên kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở có trách nhiệm tổ chức mai
táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng là 7.600.000 đồng/người.
3.3. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề:
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a) Hỗ trợ học văn hóa: Nạn nhân được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí
học tập theo quy định của pháp luật.
b) Hỗ trợ học nghề: Trường hợp nạn nhân học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03
tháng được hỗ trợ một lần chi phí học nghề. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn
hạn tương ứng tại các cơ sở đào tạo nghề ở địa phương nhưng tối đa không vượt quá
mức quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10
năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo
trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
3.4. Hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu:
Chi một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo của
thành phố khi trở về nơi cư trú là 2.000.000 đồng/người.
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Được bố trí trong dự toán chi thường xuyên đảm
bảo xã hội hàng năm (phần kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên) giao
cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, và Sở Lao động Thương binh và xã hội.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này
theo đúng qui định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai
thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ
họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 08.02.2021 11:32:56 +07:00
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 12/2020/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYÉT
về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện
tại gia đình, tại cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA
Căn cứ Luật tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyên địa phương;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điêu của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008;
Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ
quy định vê tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng
đồng;
Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng
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13
xử lý hành

Căn cứ Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
về sửa đổi một số điều Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003
của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của
cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6
năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa
bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành
chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở
chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 ban hành
quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ cai nghiện ma túy tự
nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện ma túy;
Xét Tờ trình số 4612/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân thành phố về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia
đình, tại cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh; Báo cáo thẩm tra số 796/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban Văn
hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện
tại gia đình, tại cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công
lập có chức năng cai nghiện tự nguyện của Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Cơ sở Tư
vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu, Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Cơ sở cai
nghiện ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn, Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình, Cơ sở
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cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Cơ sở cai nghiện ma túy
số 3.
2. Đối tượng hỗ trợ:
a) Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi
người có công cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội,
người khuyết tật.
b) Người nghiện ma túy cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện
cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập của thành phố
với thời gian cai nghiện tối thiểu là 06 tháng.
3. Chính sách hỗ trợ:
3.1. Hỗ trợ tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần:
400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định đối với người cai nghiện ma túy tự
nguyện tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn thành phố.
3.2. Hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện
ma túy công lập của thành phố như sau:
a) Tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần: 400.000
đồng/người/lần.
b) Chi phí điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường: Mức
hỗ trợ 100% (thanh quyết toán theo chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ chi
tiêu hợp pháp).
c) Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm
theo chỉ định của bác sỹ (bao gồm cả xét nghiệm HIV/AIDS): Mức hỗ trợ 100%
(mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
công lập thực hiện dịch vụ).
d) Tiền ăn là 0,8 mức lương cơ sở/người/tháng.
đ) Tiền trang bị quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, gồm: Tiền chăn, màn,
chiếu gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với nữ với mức là
0,9 mức lương cơ sở/người/lần.
e) Hỗ trợ đảm bảo về chỗ ở.
4. Nguồn kinh phí thực hiện:
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4.1 .Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người nghiện ma túy cai nghiện tự
nguyện tại gia đình, tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập của
thành phố được bố trí trong dự toán chi thường xuyên đảm bảo xã hội hàng năm do
ngân sách thành phố giao cho các đơn vị.
4.2. Kinh phí đóng góp của người nghiện hoặc gia đình người nghiện,
chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác.

tổ

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này
theo đúng qui định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại biểu
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ
họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 08.02.2021 11:33:14 +07:00
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 13/2020/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYÉT
Về Chương trình Giảm nghèo bền vững
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phô Hồ Chí Minh lần
thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Xét Tờ trình sô 4621/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Uy ban nhân
dân thành phô về Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phô Hồ Chí Minh giai
đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra sô 811/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020
của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phô; ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân thành phô tại kỳ họp.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
1. Tên chương trình: Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình).
2. Chuẩn nghèo đa chiều:
Chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 được xác định bằng
Bộ tiêu chí nghèo đa chiều gồm 5 chiều gắn với 10 chỉ số thiếu hụt:
2.1. Chiều Y tế: gồm 2 chỉ số thiếu hụt
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a) Chỉ số thiếu hụt về Dinh dưỡng: Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi
suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi.
b) Chỉ số thiếu hụt về Bảo hiểm y tế: Hộ gia đình có ít nhất một người từ đủ 6
tuổi trở lên hiện không có bảo hiểm y tế.
2.2. Chiều Giáo dục và Đào tạo: gồm 2 chỉ số thiếu hụt
a) Chỉ số thiếu hụt về Trình độ giáo dục - đào tạo của người lớn trong độ tuổi từ
16 đến 30 tuổi: Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi
không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo
so với độ tuổi tương ứng. [Người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đang học hoặc đã tốt
nghiệp trung học cơ sở; từ 18 tuổi đến 30 tuổi đang học hoặc đã tốt nghiệp trung
học phổ thông hoặc sơ cấp/trung cấp/cao đẳng nghề; hoặc người từ 16 tuổi đến 30 tuổi
được doanh nghiệp tuyển dụng và chứng nhận đào tạo nghề tại chỗ (hình thức vừa
học vừa làm)].
b) Chỉ số thiếu hụt về Tình trạng đi học của trẻ em: Hộ gia đình có ít nhất 01
trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ
tuổi gồm: trẻ từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi được tiếp cận giáo dục mầm non; trẻ từ 6 tuổi
đến dưới 12 tuổi được tiếp cận giáo dục tiểu học; trẻ từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi được
tiếp cận giáo dục trung học cơ sở).
2.3. Chiều Việc làm - Bảo hiểm xã hội: gồm 2 chỉ số thiếu hụt
a) Chỉ số thiếu hụt về Tiếp cận việc làm: Hộ gia đình có ít nhất 01 người không
có việc làm (người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, sẵn sàng/mong
muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm); hoặc có việc làm công ăn lương
nhưng không có hợp đồng lao động.
b) Chỉ số thiếu hụt về Bảo hiểm xã hội: Hộ gia đình có người trong độ tuổi lao
động đang làm việc có thu nhập mà không tham gia bảo hiểm xã hội.
2.4. Chiều Điều kiện sống: gồm 2 chỉ số thiếu hụt
a) Chỉ số thiếu hụt về Nhà ở: Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ
thuộc loại không bền chắc (hai trong ba kết cấu chính là tường, cột, mái thì có ít nhất
hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc) hoặc diện tích nhà ở bình quân
đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 6m2 (nội thành) và nhỏ hơn 10m2 (ngoại thành).
b) Chỉ số thiếu hụt về Nguồn nước sinh hoạt an toàn: Hộ gia đình không tiếp
cận được nguồn nước an toàn (gồm: nước máy tại nhà, hoặc nước máy cung cấp tại
điểm tập trung).
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2.5. Chiều Thu nhập: gồm 2 chỉ số thiếu hụt

a) Chỉ số thiếu hụt về Thu nhập: Hộ có thu nhập bình quân từ 36 triệu
đồng/người/năm (03 triệu đồng/người/tháng) trở xuống.
b) Chỉ số thiếu hụt về Người phụ thuộc: Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc
trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%. Người phụ thuộc bao gồm: (1) trẻ em dưới 16
tuổi; (2) người cao tuổi hoặc người khuyết tật đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội
hằng tháng.
3. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo
3.1. Chuẩn hộ nghèo:
Hộ nghèo là hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 06 tháng tại Thành
phố Hồ Chí Minh thuộc một trong hai trường hợp sau:
- Hộ gia đình có từ 03 chỉ số thiếu hụt trở lên.
- Hộ gia đình có chỉ số thiếu hụt về Thu nhập và chỉ số thiếu hụt về Người
phụ thuộc.
3.2. Chuẩn hộ cận nghèo:
Hộ cận nghèo: Là hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 06
tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh có 2 chỉ số thiếu hụt và có thu nhập bình quân
đầu người trên 36 triệu đồng đến 46 triệu đồng/người/năm.
4. Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
•

•

•

•

o

'

•

•

o

a) Thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng
hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
b) Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài theo các văn bản quy định hiện hành (từng giai đoạn) của Trung ương và
Ủy ban nhân dân thành phố.
c) Giải quyết việc làm trong nước
d) Thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật:
- Nâng cao dinh dưỡng cải thiện thể chất con người;
- Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế bao gồm: hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, chi phí
khám chữa bệnh, tiền ăn khi điều trị bệnh nội trú, chi phí phẫu thuật tim và tiền ăn,
tiền đi lại cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;
- Giáo dục (hỗ trợ học văn hóa và học nghề);
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- Trợ giúp xã hội (trợ cấp khó khăn, trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ hỏa táng, trợ cấp
tết, hỗ trợ bù giá điện);
đ) Có các chính sách và giải pháp hỗ trợ nhà ở phù hợp với nguyện vọng và
nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Khuyến khích nguồn lực xã hội hóa đầu tư
nhà ở phù hợp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thu nhập thấp;
e) Hỗ trợ tiếp cận nguồn nước sinh hoạt an toàn.
5. Kinh phí thực hiện Chương trình:
5.1. Nguồn vốn Trung ương.
5.2. Nguồn vốn ngân sách thành phố, quận, huyện.
5.3. Nguồn vốn hợp pháp khác (từ huy động, vận động).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này
theo đúng qui định của pháp luật. Đối với nguồn sử dụng từ ngân sách thành phố, đề
nghị Ủy ban nhân dân thành phố rà soát bố trí đủ vốn để đảm bảo thực hiện Chương
trình và các chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phải đảm bảo đúng theo quy định
của pháp luật và đem lại hiệu quả thiết thực cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai
thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ
họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 08.02.2021 11:33:32 +07:00
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 14/2020/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYÉT
Về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS
và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm
HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật Sửa đổi,
sung một sô điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

bổ

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 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 sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định sô 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định sô 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một sô điều của Luật Bảo hiểm y
tế;
Căn cứ Thông tư sô 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y
tế quy định về quản lý thuôc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quôc gia
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sử dụng nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với
thuốc kháng HIVcho người nhiễm HIVcó thẻ bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y
tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan
đến HIV/AIDS;
Xét Tờ trình số 4623/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân thành phố về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và
hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ
bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 799/BCHĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thực hiện hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm
HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm
HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định về chế độ hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm
HIV/AIDS và chế độ hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người
nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
phát hành.
2. Đối tượng và mức hỗ trợ:
a) Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS chưa
có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình quy định tại
Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
là các đối tượng bao gồm:
- Người nhiễm có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhiễm có tên trong sổ tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia điều
trị HIV/AIDS tại các phòng khám ngoại trú công lập và ngoài công lập thuộc mạng
lưới phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố từ 06 tháng trở lên.
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b) Hỗ trợ toàn bộ chi phí còn lại sau khi trừ đi chi phí do bảo hiểm y tế thanh
toán theo quy định tại Điều 22 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo
hiểm y tế năm 2014 đối với thuốc kháng vi rút HIV (thuốc ARV) được mua sắm tập
trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho
người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm xã hội thành
phố phát hành tham gia điều trị tại các phòng khám ngoại trú công lập và ngoài công
lập thuộc mạng lưới phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố.
3. Nguồn kinh phí thực hiện:
a) Nguồn tài trợ, viện trợ.
b) Nguồn ngân sách nhà nước.
c) Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này
theo đúng qui định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai
thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX,
Kỳ họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày
01 tháng 01 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 08.02.2021 11:34:02 +07:00
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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: 08/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2020

CHỈ THỊ
về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm
2016 - 2020, trong bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi, khó khăn
đan xen, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, dưới sự lănh đạo
của Thành ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố, sự chủ động điều hành
của Ủy ban nhân dân Thành phố và sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, cộng
đồng doanh nghiệp và ngýời dân, thành phố đã výợt qua nhiều khó khăn thách thức,
đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội đời sống
nhân dân.
Trong giai đoạn tới 2021 - 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp,
khó lýờng, trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro,
đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức
tạp của đại dịch COVID-19. Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm
2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm 2021-2025, để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, výợt qua các khó
khăn thách thức, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành, Ủy ban
nhân dân quận - huyện, các Tổng công ty, Công ty nhà nước trực thuộc thành phố
triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cụ thể
như sau:
A. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ
HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
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Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phải được xây dựng trên
cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ,
các Nghị quyết, Chương trình của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban
nhân dân Thành phố và trên cơ sở dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực
trong giai đoạn tới tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;
từ đó xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Những nội dung chủ
yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 gồm:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH
TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020:
Trên cơ sở tình hình kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội các năm 2016-2019 và dự kiến kết quả kế hoạch năm 2020, các Sở, ban, ngành,
Ủy ban nhân dân quận - huyện và các Tổng công ty, Công ty trực thuộc thành phố
đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016
2020 trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, quản lý;
trong đó, cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được thông qua tại Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Nghị
quyết, Chương trình của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân
Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đánh giá đầy đủ, thực
chất, chính xác các kết quả đạt được (đặc biệt nêu rõ được các kết quả nổi bật của giai
đoạn 2016 - 2020), các yếu kém, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và bài
học kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục cho giai đoạn tới, trong đó có đánh giá
các tác động của thiên tai, dịch bệnh như đại dịch Covid-19. Các nội dung cần tập
trung đánh giá bao gồm:
1. Các Sở, ban, ngành đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết số 111/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân
dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016-2020, đặc
biệt báo cáo đầy đủ việc thực hiện các Chỉ tiêu đã được giao tại các Nghị quyết. Các
quận - huyện đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ
và Hội đồng nhân dân quận - huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 2020.
2. Tình hình thực hiện chủ trương, chính sách lớn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với
đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh theo từng ngành,
lĩnh vực và địa phương. Trong đó tập trung:
a) Phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế.
b) Thực hiện cơ cấu lại của từng ngành, lĩnh vực và địa phương; khả năng cạnh

CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 01-02-2021

25

tranh của một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực; việc khai thác và sử dụng các nguồn lực,
nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước...
c) Thực hiện một số lĩnh vực trọng tâm, gồm: đầu tư công; các tổ chức tín dụng;
doanh nghiệp nhà nước; ngân sách nhà nước; khu vực công; đõn vị sự nghiệp công
lập.
d) Nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường kinh
doanh, hỗ trợ và phát triên doanh nghiệp; môi trường kinh doanh mới dựa trên ứng
dụng công nghệ số; năng lực sản xuất mới tăng thêm trong giai đoạn 2016-2020.
3. Tình hình triên khai các đột phá của Trung ương gắn với 7 chương trình đột
phá và các chương trình trọng điêm của thành phố; phát triên và đào tạo nguồn nhân
lực; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; xây dựng quan hệ lao
động hài hòa, tiến bộ; đổi mới giáo dục đào tạo gắn với phát triên, tăng cường tiềm
lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng
bộ (giao thông, viễn thông, năng lượng...).
4. Tình hình thực hiện về tiền tệ, tín dụng; thu chi ngân sách nhà nước; xuất
nhập khẩu;...
5. Tình hình huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triên, như: vốn
ngân sách nhà nước; vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; vốn từ khu vực dân cý;
vốn đầu tư từ khu vực tư nhân; vốn hỗ trợ phát triên chính thức (ODA) và vốn vay ýu
đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn huy
động khác.
6. Tình hình thực hiện các mục tiêu về văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công
bằng xã hội, như: công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát triên hệ thống bảo hiêm xã hội,
bảo hiêm y tế, bảo hiêm thất nghiệp, bảo hiêm bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động;
chăm sóc ngýời có công; chăm sóc ngýời cao tuổi, ngýời khuyết tật, trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn; nâng cao thu nhập, thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền
vững; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19; tạo việc làm; thông tin, văn hóa; thê dục thê thao; thực hiện các
quyền của trẻ em, phát triên thanh niên, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của
phụ nữ; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; phòng, chống tệ nạn xã hội,
nạn tin giả; phòng, chống cháy nổ;...
7. Tình hình thực hiện công tác quy hoạch và liên kết vùng; phát triên đô thị;
thực hiện phát triên nhà ở trên địa bàn thành phố; thực hiện Chương trình nông thôn
mới.
8. Tình hình thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với
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biên đổi khí hậu vì sự phát triên bền vững; ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm
môi trường,...
9. Tình hình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; triên khai hiệu
quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tê. Đánh giá kêt quả thực hiện nhiệm vụ phát
triên kinh tê, xã hội găn với bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn trọng
điêm.
10. Tình hình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp
luật; thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thực hiện xây dựng chính quyền
điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyên; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chất
lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; săp xêp và tinh gọn bộ máy; công
tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiêt kiệm, chống lăng phí...
11. Kêt quả trong công tác chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện kê hoạch 5
năm 2016 - 2020 trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương.
Căn cứ đặc điêm, tình hình và lĩnh vực, địa bàn quản lý, các Sở, ban, ngành, Ủy
ban nhân dân quận - huyện và các Tổng công ty, Công ty trực thuộc thành phố tiên
hành đánh giá, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp và đầy đủ với tình hình
của đõn vị và địa phương.
II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
Kê hoạch phát triên kinh tê - xã hội 5 năm 2021 - 2025 xây dựng trong bối cảnh
tình hình thê giới tiêp tục diễn biên phức tạp, khó lýờng như cạnh tranh chiên lược,
chiên tranh thương mại, tranh giành các nguồn tài nguyên, thị trường, công nghệ,
nhân lực chất lượng cao giữa các nước ngày càng quyêt liệt; tăng trưởng kinh tê thê
giới có khả năng chậm hõn giai đoạn trước; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tiêp
tục tác động mạnh mẽ và rộng rãi đên mọi mặt của đời sống; các thách thức an ninh
phi truyền thống, đặc biệt là biên đổi khí hậu ngày càng gia tăng về cả tác động và
cường độ; dịch bệnh diễn biên phức tạp, đặc biệt là đại dịch COVID-19... Trong
nước, thê và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới đã lớn mạnh hõn nhiều cả về quy
mô và sức cạnh tranh; tình hình chính trị - xã hội và kinh tê vĩ mô ổn định; niềm tin
của cộng đồng doanh nghiệp và ngýời dân ngày càng tăng lên... Tuy nhiên, trong giai
đoạn 2021 - 2025 nền kinh tê sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức đên từ
những yêu kém nội tại của nền kinh tê chýa và chậm được khăc phục cũng như các
vấn đề xã hội - môi trường gây áp lực lớn đên phát triên kinh tê - xã hội như già hóa
dân số, chênh lệch giàu nghèo, thiên tai, dịch bệnh, biên đổi khí hậu, nước biên dâng,
xâm nhập mặn...Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô kinh tê lớn nhất, với mật độ dân
số cao nhất cả nước tiêp tục chịu áp lực gia tăng dân số cơ học lớn nhất và bị ảnh
hưởng mạnh mẽ bởi biên đổi khí hậu.
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Trong bối cảnh đó, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các
Tổng công ty, Công ty trực thuộc thành phố nghiên cứu, xác định các vấn đề cơ bản
của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, trong đó tập trung vào
các nội dung chủ yếu sau:
1. Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, bao
gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh
trong nước, khu vực và quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội.
2. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025:
mục tiêu hướng đến năm 2025 của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện
và các Tổng công ty, Công ty trực thuộc thành phố.
3. Căn cứ tình hình thực tế xây dựng tốc độ tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và
địa phương xây dựng phương án tăng trưởng hợp lý và phù hợp; một số chỉ tiêu cơ
bản nhiệm kỳ 2021 - 2025 của thành phố và đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản của các
Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các Tổng công ty, Công ty trực
thuộc thành phố cho giai đoạn 2021 - 2025.
4. Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu:
a) Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế thành phố và các địa phương gắn với đổi mới mô
hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng
cường sức chống chịu của nền kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển
nền kinh tế số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh toàn
cầu; cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hiệu
quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; khắc phục thiệt hại,
phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh; mở rộng
thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng.
b) Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị phù hợp với xu
hướng đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí
hậu, tập trung nâng cao chất lượng đô thị. Tiếp tục xây dựng và triển khai phát triển
nhà ở trên địa bàn thành phố; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.
c) Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; phát triển
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và các mô hình kinh tế mới có ứng dụng công nghệ số.
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu
tư, đặc biệt là các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm.
d) Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh
đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; chú trọng
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đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu
cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao vai trò, trách nhiệm của
doanh nghiệp trong đào tạo. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh của nền kinh tế.
đ) Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con ngýời, thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số; phòng, chống dịch bệnh; thực hiện
chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã
hội. Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế các huyện ngoại
thành. Phát triển và nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông.
e) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện mục
tiêu phát triển bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
g) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ,
chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; phòng, chống tham nhũng;
thực hành tiết kiệm, chống lăng phí; công tác tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
h) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.
i) Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố
môi trường ổn định và thuận lợi để phát triển thành phố.
Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, các Sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các Tổng công ty, Công ty trực thuộc thành
phố cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện kế hoạch. Các giải pháp phải bảo đảm sự
thống nhất về các nguyên tắc, mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp với điều kiện
thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành và từng địa phương.
B. YÊU CẦU VÀ KINH PHÍ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025

PHÁT TRIỂN KINH

I. YÊU CẦU:
1. Đối với đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020:
a) Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về
phát triển kinh tế xã - hội 5 năm 2016-2020, các nghị quyết của Thành ủy, các quyết
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định của Ủy ban nhân dân Thành phố trong điều hành việc thực hiện kê hoạch hằng
năm.
b) Bảo đảm tính khách quan, trung thực, đúng thực tiễn và có sự so sánh với kêt
quả thực hiện của giai đoạn trước. Số liệu đánh giá tình hình thực hiện kê hoạch phát
triên kinh tê - xã hội 5 năm 2016 - 2020 sử dụng theo số liệu chýa đánh giá lại, điều
chỉnh quy mô kinh tê.
c) Huy động, phát huy được sự phối hợp của cả bộ máy tổ chức của các Sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các Tổng công ty, Công ty trực thuộc thành
phố; sự tham gia, góp ý của các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các đoàn
thê, các hiệp hội, cộng đồng dân cý, các nhà đầu tư và doanh nghiệp, các nhà tài trợ
và các chuyên gia trong, ngoài nước đê bảo đảm nâng cao chất lượng báo cáo.
2. Đối với xây dựng Kê hoạch phát triên kinh tê - xã hội 5 năm 2021-2025:
a) Kê hoạch của thành phố phải xây dựng bám sát các nghị quyêt, chủ trương,
đýờng lối của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các Nghị quyêt, Chương trình của
Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố.
b) Kê hoạch của các ngành, lĩnh vực và địa phương phải phù hợp với kê hoạch 5
năm về phát triên kinh tê - xã hội của thành phố; phù hợp với đặc điêm, trình độ phát
triên của từng ngành, từng địa phương; cần bám sát những dự báo, đánh giá tình hình
và bối cảnh trong nước và quốc tê trong giai đoạn tới; đảm bảo sự kê thừa những
thành quả của kê hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng như bảo đảm khăc phục những tồn
tại, hạn chê, yêu kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triên kinh tê - xã hội 5 năm
2016 - 2020.
c) Các mục tiêu, định hướng và giải pháp, chính sách phải bảo đảm tính khả thi,
găn kêt với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; cần
phân tích, đánh giá, lựa chọn và săp xêp thứ tự các mục tiêu ýu tiên trong kê hoạch;
bảo đảm sự găn kêt chặt chẽ giữa kê hoạch phát triên kinh tê - xã hội và kê hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Các mục tiêu, chỉ tiêu được tính toán, dự
báo dựa trên số liệu giai đoạn 2016 - 2020 được đánh giá lại, điều chỉnh quy mô kinh
tê.
d) Việc xây dựng giải pháp tổ chức thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống,
sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đõn vị, các ngành, các cấp.
đ) Tổ chức lấy ý kiên rộng rãi trong quá trình xây dựng Kê hoạch.
II. KINH PHÍ
Kinh phí xây dựng kê hoạch phát triên kinh tê - xã hội 5 năm 2021-2025 bao gồm
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đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây
dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do ngân
sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động các
nguồn vốn hợp pháp khác đê bảo đảm xây dựng kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 5
năm 2021-2025 có chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.
C. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DựNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021
2025
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Tham mýu cho Ủy ban nhân dân Thành phố triên khai Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ xây dựng, hoàn chỉnh Kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội thành phố 5
năm 2021-2025 trong tháng 7 năm 2020.
b) Tổ chức làm việc, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện
và các Tổng công ty, Công ty trực thuộc thành phố về xây dựng Kế hoạch phát triên
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.
2. Sở Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành,
Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng dự toán ngân sách thành phố giai đoạn 2021
- 2025, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố giai đoạn
2016 - 2020; dự báo khả năng cân đối ngân sách thành phố.
b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các cân đối lớn về tài chính,
ngân sách nhà nước, trong đó đảm bảo chi đầu tư phát triên trên tổng chi ngân sách
nhà nước ở mức hợp lý.
3. Cục Thống kê:
a) Đối với chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP), Cục Thống kê
tính toán và công bố đầy đủ cho các năm từ 2016 đến 2019 đê sử dụng số liệu chính
thức cho việc xây dựng kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;
hướng dẫn chuyên đổi năm 2020 là năm gốc đê tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so
sánh theo hướng dẫn Tổng cục Thống kê.
b) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành tổ chức thu thập các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh
vực phụ trách đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và thống nhất về thông tin, số liệu
thống kê trên phạm vi thành phố, phục vụ tốt công tác theo dõi, đánh giá tình hình
thực hiện kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng kế
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo đúng thời gian quy định.
4. Viện Nghiên cứu phát triển:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê xây dựng các
phương án, kịch bản tăng trưởng kinh tế của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.
b) Tham gia có ý kiến dự thảo báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2021-2025 trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, báo cáo Thành
ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
5. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các Tổng công ty,
Công ty trực thuộc thành phố:
a) Hoàn thành xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và của địa phương, bao gồm đánh giá tình hình thực
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong tháng 7 năm 2020, phù hợp với
định hướng phát triển của thành phố và của ngành mình, cấp mình theo các nội dung
và yêu cầu nói trên báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời gửi các dự thảo
Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương đến Sở Kế hoạch
và Đầu tư.
Đối với chỉ tiêu tăng trưởng, các đõn vị tham khảo ý kiến của Cục Thống kê
thành phố để xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng cho phù hợp với cấp quận huyện; phối
hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê rà soát, dự báo năm 2020 và ước thực hiện cả giai
đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó để xây dựng chỉ tiêu này cho kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
b) Thực hiện lồng ghép các chương trình đột phá và chương trình trọng điểm
phát triển thành phố phù hợp ngành, địa phương, đõn vị để góp phần thực hiện thắng
lợi mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Công ty
trực thuộc thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này, báo cáo kết quả
thực hiện đúng quy định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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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: 09/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2020

CHỈ THỊ
về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Gia đình là tê bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng
và giáo dục nhân cách con người. Trong mỗi gia đình, các thành viên sống bình đẳng,
yêu thương, đùm bọc lân nhau và không có bạo hành là nên tảng tiên tới một xã hội
phát triển bên vững. Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo
lực gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiêu kêt quả đáng ghi
nhận: Nhận thức của cộng đồng, chính quyên và tổ chức, đoàn thể ngày một nâng
cao, các biện pháp phòng, chống, phê phán, lên án hành vi bạo lực gia đình đã và
đang triển khai ở cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả; số vụ bạo lực gia đình có
xu hướng giảm, nhận thức của người dân đang dần thay đổi theo hướng tích cực và
xuất hiện những tấm gương điển hình trong công tác gia đình và phòng, chống bạo
lực gia đình.
Tuy nhiên, bên cạnh những kêt quả đạt được, công tác gia đình và phòng, chống
bạo lực gia đình còn một số hạn chê như: Cán bộ phụ trách công tác gia đình chưa ổn
định, chưa có đội ngũ cộng tác viên công tác gia đình ở cơ sở; kinh phí cho hoạt động
phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chê, chê độ cho người phụ trách công tác gia
đình và phòng, chống bạo lực gia đình chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với sự phát
triển kinh tê - xã hội; bạo lực gia đình đã và đang trở thành một vấn đê xã hội nhức
nhối, phức tạp, tính chất của các vụ bạo lực gia đình ngày càng tinh vi, khó lường,
trong đó có không ít vụ nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong; công tác phối hợp liên
ngành trong xử lý vụ việc bạo lực gia đình còn gặp nhiêu lúng túng; thể chê vê xử lý
người gây bạo lực gia đình chưa đủ sức răn đe do chê tài đối với người có hành vi
gây bạo lực chưa mạnh, chưa xử lý nghiêm, thiên vê giảng giải, phê bình, góp ý; nạn
nhân bạo lực gia đình còn có tâm lý e ngại, xấu hổ, coi bạo lực gia đình là chuyện
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riêng tư, chỉ can thiệp khi gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bạo lực gia đình đã và đang
ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, an ninh, trật
tự xã hội, gây bất bình trong dư luận xã hội, vi phạm đến quyền con người, danh dự,
nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người cao
tuổi; làm xói mòn các giá trị truyền thống tốt đẹp, tác động xấu đến môi trường giáo
dục thế hệ trẻ, ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của cộng đồng, là nguyên nhân
làm suy giảm sự bền vững hạnh phúc gia đình, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế
- xã hội, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và gây thiệt hại về
kinh tế của gia đình có bạo lực nói riêng và kinh tế xã hội nói chung.
Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình;
Để đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại thành phố
trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
1.

Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục thực
hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương
trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.
- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân
quận, huyện tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các chủ trương,
chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên
truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam, tổ
chức hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hành vi vi
phạm pháp luật về gia đình.
- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình, giáo dục đạo
đức lối sống trong gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Phối hợp với cơ quan
có liên quan và cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách
pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nêu gương người tốt việc tốt,
lên án và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình;
biểu dương những tấm gương sáng điển hình có đóng góp tích cực cho công tác gia
đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Định kỳ hằng năm, tổ chức các hoạt động về
gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhân dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh
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phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng 6 - Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Thê giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11...
- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác
gia đình, cộng tác viên, tình nguyện viên, thành viên tổ tư vấn, người phụ trách địa
chỉ tin cậy ở cộng đồng; lực lượng hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyêt mâu thuẫn,
tranh chấp giữa thành viên trong gia đình nhằm ngăn ngừa bạo lực gia đình ở cơ sở.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực gia đình.
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình. Phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện kịp
thời xử lý các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật, có các biện pháp
can thiệp, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình, đặc biệt là những người thường
xuyên tái diễn, phải thực hiện hòa giải, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư, hoặc
có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; tiêp tục xét xử lưu động
các vụ án về bạo lực gia đình có tội phạm nghiêm trọng đên đặc biệt nghiêm trọng tại
địa bàn xảy ra vụ việc.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đên gia đình,
các giá trị nhân văn tốt đẹp về mối quan hệ, ứng xử trong gia đình Việt Nam; lồng
ghép kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử và giải quyêt mâu thuẫn gia đình, kiên thức về
sức khỏe sinh sản vị thành niên trong chương trình giảng dạy và các buổi sinh hoạt
ngoài giờ lên lớp ở các trường trên địa bàn thành phố; chú ý đên các nội dung kiên
thức xây dựng gia đình no ấm, tiên bộ, hạnh phúc, phù hợp trong nội dung chương
trình ở các ngành học, cấp học.
3. Sở Y tê
- Có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc tiêp nhận, chăm sóc y tê và thống kê,
báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám chữa bệnh
của Nhà nước, tư nhân theo Thông tư số 16/2009/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2009
của Bộ Y tê hướng dẫn việc tiêp nhận, chăm sóc y tê và thống kê, báo cáo với người
bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
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- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục triển khai cho đội ngũ
cộng tác viên dân số lồng ghép một số nội dung liên quan đến công tác gia đình và trẻ
em tại cơ sở.
- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về sức khỏe tiền hôn nhân, sức khỏe sinh sản,
sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bệnh nhân là
nạn nhân bạo lực gia đình.
4.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Triển khai lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các hoạt
động truyền thông liên quan đến công tác trẻ em, bình đẳng giới, người cao tuổi,
người khuyết tật.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng và triển khai giải pháp truyền
thông nâng cao nhận thức cho gia đình và các đối tượng đang điều trị các chất gây
nghiện về kiến thức và kỹ năng ngăn ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình; kết nối và
điều phối dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình và người gây bạo lực gia
đình.
5. Sở Tư pháp
- Thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền công tác phòng, chống bạo lực gia
đình trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; biên soạn, hỗ trợ
tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; lồng ghép kiến thức và kỹ năng hòa giải mâu
thuẫn các mối quan hệ trong gia đình vào nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác hòa
giải ở cơ sở.
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, đặc
biệt là công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của các thành viên trong gia đình.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ
sở tăng thời lượng, tần suất truyền thông về chính sách, pháp luật và các hoạt động về
công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; phát huy vai trò báo chí trong phát
hiện, đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm
hiệu quả trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
7. Sở Tài chính
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Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn kinh phí triển khai hoạt động
đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố
theo quy định.
8. Công an thành phố
Xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý đảm bảo
tính răn đe, giáo dục để phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân
bạo lực gia đình; nhân rộng Mô hình "Đội phản ứng nhanh vê phòng, chống bạo lực
gia đình".
9. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ,
quyên, lợi ích hợp pháp nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, kịp thời
phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vê phòng, chống bạo lực
gia đình; thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, số liệu báo cáo vê công tác gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình cho cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố
quản lý nhà nước vê gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao).
10. Sở Nội vụ
Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện tham
mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bố trí số lượng,
chức danh, chê độ và chính sách người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị
trấn đảm nhận các công tác, nhiệm vụ thu thập thông tin vê gia đình, phòng, chống
bạo lực gia đình và trẻ em ở cơ sở, đảm bảo mỗi phường, xã, thị trấn đêu có nhân sự
phụ trách.
11. Đê nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Đẩy mạnh công tác tuyên truyên, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vê công tác gia đình và phòng, chống
bạo lực gia đình; tiêp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân
đoàn kêt xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện giám sát và phản
biện xã hội các nội dung liên quan vê công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia
đình trên địa bàn thành phố.
12. Đê nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
Tiêp tục nâng chất lượng các mô hình, hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc,
bên vững gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", Đê
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án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số
vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027". Tổ chức tập huấn tiền hôn
nhân, truyền thông giáo dục, cung cấp kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho các
thành viên gia đình trẻ, các cặp đôi tiền hôn nhân, nữ công nhân, lao động khu lưu trú
- nhà trọ. Phát huy hiệu quả hoạt động các Câu lạc bộ tiền hôn nhân, Câu lạc bộ xây
dựng gia đình hạnh phúc tại các quận-huyện, phường-xã. Nâng chất lượng hoạt động
Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình, tổ tư vấn pháp lý miễn phí, Trung tâm
Công tác xã hội Ánh Dương, tổ tư vấn cộng đồng...nhằm hỗ trợ, tư vấn và bảo vệ nạn
nhân bạo lực gia đình.
13. Ủy ban nhân dân quận, huyện
- Chỉ đạo các ngành, đơn vị cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực
hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác
gia đình; nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng tình hình, triển khai kịp thời và có giải
pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương.
- Bố trí cán bộ làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển
khai xây dựng đội ngũ cộng tác viên phụ trách công tác dân số, gia đình và trẻ em ở
cơ sở.
- Người đứng đầu chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã trực tiếp chịu trách
nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình trên
địa bàn.
- Hằng năm bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện và cấp xã. Đưa nội dung công tác gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương để chỉ đạo thực hiện.
- Tăng cường công tác truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia
đình, các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình phòng,
chống bạo lực gia đình và các mô hình khác về gia đình.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tổ chức,
cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia
đình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc,
đóng góp lớn trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
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Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung trên. Hằng năm, báo
cáo kêt quả thực hiện Chỉ thị trước ngày 15 tháng 11 về Sở Văn hóa và Thể thao để
tổng hợp báo cáo Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 08.02.2021 11:34:39 +07:00
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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: 10/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2020

CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
của giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục;
Căn cứ các Nghị quyêt, Chỉ thị, Chương trình hành động của Thành ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; căn cứ Chủ đề năm 2020 của Thành phố
là "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nêp sống văn minh đô thị"; Kê
hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông
minh" và Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường
và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước";
Căn cứ tình hình thực tiễn; nhằm huy động sức mạnh tổng hợp và nguồn lực toàn
xã hội cho sự nghiệp giáo dục Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở,
ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,
đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yêu trong năm học 2020 2021 như sau:
I. Nhiệm vụ chung
1. Quán triệt và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt sứ mệnh của Ngành
Giáo dục:
- Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng thích ứng với đô thị thông
minh và quá trình hội nhập quốc tê.
- Học để làm con hiêu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình.
- Học để đóng góp cho Thành phố và đất nước.
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2. Triên khai quyết liệt, đồng bộ các đề án, chương trình, giải pháp tiếp tục thực
hiện tốt, hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; đê sớm triên khai những mục tiêu,
nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2020 - 2025; cương quyết khắc phục những hạn chế, tồn
tại; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường phối
hợp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trường học; chú trọng giáo dục thê chất, y tế
trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ
năng sống cho học sinh; nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực chất lượng cao, có trình độ
quốc tế; triên khai giáo dục thông minh làm cơ sở đê đẩy mạnh hoạt động học tập suốt
đời.
3. Giáo dục mầm non: Đẩy mạnh quản lý nhà nước; tiếp tục triên khai hiệu quả
các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non; tăng
cường các điều kiện đê nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an
toàn tuyệt đối cho trẻ và nâng cao đạo đức nhà giáo cho đội ngũ.
4. Giáo dục phổ thông: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triên khai thực
hiện đồng bộ, hiệu quả theo lộ trình Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, sách
giáo khoa mới; đẩy mạnh tập huấn, đào tạo bồi dưỡng chuẩn bị cho các năm tiếp
theo; tiếp tục đổi mới kiêm tra - đánh giá, tăng cường hiệu quả hoạt động giáo dục
STEM, đẩy mạnh hoạt động học sinh tham gia nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh giáo
dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi
mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục
phổ thông.
5. Giáo dục thường xuyên: Rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung
tâm học tập cộng đồng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề
nghiệp - giáo dục thường xuyên; chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ,
tin học theo đúng quy định, tăng cường công tác kiêm tra sau cấp phép; tiếp tục thực
hiện các công tác xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin và truyền thông.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hoàn thành việc triên khai thực hiện Chương trình
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giáo dục phổ thông 2018 cho lớp Một, chuẩn bị tích cực các điều kiện cho việc triển
khai chương trình ở các khối lớp tiếp theo đúng lộ trình; triển khai Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc
hội thông qua; tích cực rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp;
triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lí nhà nước; thực
hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất nhà trường; chủ
động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ
cho đội ngũ; đột phá trong công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin và truyền thông; nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng hội
nhập khu vực và quốc tế.
- Triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo thực hiện đầy đủ 09 nhóm nhiệm vụ
chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn
thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.
- Chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các
quận,huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức tổng kết thực hiện Quyết
định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 về phê duyệt quy hoạch phát
triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo Thành phố đến năm 2020; đảm
bảo hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ
2015 - 2020, đến cuối năm 2020, có 300 phòng học/ 10.000 dân trong độ tuổi từ 3 đến 18
tuổi (kể cả người dân không có hộ khẩu thường trú hoặc KT3); đảm bảo đáp ứng nhu
cầu chỗ học cho tất cả người dân Thành phố và từng bước nâng tỉ lệ học sinh được
học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là
một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", nâng cao đạo đức nhà giáo; quan tâm và
tham mưu các chế độ, chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực
cho đội ngũ nhà giáo; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên các cấp, nhất là tập huấn đội ngũ thực
hiện hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018.Thực hiện tốt, hiệu quả việc chi
thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/ NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân
Thành phố.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra - đánh
giá, nâng cao chất lượng dạy - học Ngoại ngữ (nhất là Tiếng Anh) và Tin học, các mô
hình "Trường học thông minh", tập trung mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
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cao, chuẩn quốc tế, thích ứng tốt với hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp
4.0.
- Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, quản lý giáo dục; xây dựng kho tài nguyên học liệu mở, hình thành mạng xã hội
học tập trực tuyến, chia sẻ nguồn tư liệu học tập, phục vụ nhu cầu tự học, tự nghiên
cứu của học sinh và nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
- Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn
vị, cơ sở giáo dục; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục, chương trình kích cầu đầu
tư cho giáo dục, huy động mọi nguồn lực và tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất
lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.
- Hoàn thiện và sớm triển khai 02 Đề án đã được Thường trực Thành ủy thông
qua: Đề án "Đảo tạo nhân lực trình độ quốc tế (8 ngành: Công nghệ thông tin - truyền
thông; Cơ khí - tự động hóa; Trí tuệ nhân tạo; Quản trị doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Y tế; Du lịch; Quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và Đại học chia sẻ "
và Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030"; tổng kêt
và tham mưu tiêp tục mở rộng Mô hình "Trường tiên tiên theo xu thê hội nhập khu vực
và quốc tê"; tiêp tục mở rộng quy mô và hiệu quả Chương trình "Dạy Toán, Khoa học
và Tiêng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam", Chương trình Tiêng Anh tăng
cường, Đề án 404 và các chính sách hỗ trợ ngành học mầm non của thành phố, Phần
mềm "Quản lí tài chính nhà trường" và thực hiện "Trường học không dùng tiền mặt".
- Đẩy mạnh tiên độ, đảm bảo chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục
và hoạt động tự đánh giá tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Tích cực phối
hợp thực hiện các kỳ khảo sát độc lập, các chuẩn kiểm định quốc tê.
- Tiêp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, tinh
thần yêu nước, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chú trọng xây
dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc và ý chí khởi nghiệp trong học sinh,
sinh viên; nâng cao khả năng thực hành của học sinh, sinh viên.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và
doanh nghiệp đối với việc giải quyêt các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công
giáo dục.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về
giáo dục - đào tạo; tăng cường truyền thông nội bộ; tổ chức truyền thông gương
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người tốt, việc tốt, tiêu biểu trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo
sự đồng thuận trong toàn ngành và xã hội.
2. Các sở, ban, ngành Thành phố
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt các nhiệm vụ chủ yêu đã nêu trên
và một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo các quận, huyện thực hiện tốt công tác giao
biên chê cho ngành, công tác quy hoạch cán bộ quản lý, thuyên chuyển, tuyển dụng,
đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ, giáo viên các cấp học, bậc học; nhất là phục
vụ kịp thời nhu cầu về đội ngũ khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
- Giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương tăng cường các giải
pháp nhằm đảm bảo an ninh trong và ngoài nhà trường, trật tự an toàn giao thông
trước cổng trường.
- Giao Sở Y tê, Ban An toàn thực phẩm Thành phố phối hợp thực hiện công tác
y tê học đường; đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng
chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và
các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính
xác, đầy đủ những chủ trương, định hướng đổi mới của ngành.
- Giao Sở Tài chính phối hợp, đảm bảo nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục nhằm
đảm bảo các hoạt động; hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện tốt, đúng quy
định việc vận động xã hội hóa.
- Giao Sở Xây dựng, Sở Kê hoạch và Đầu tư và Sở Quy hoạch - Kiên trúc phối
hợp giải quyêt quỹ đất giáo dục và các cơ chê, chính sách nhằm đẩy mạnh tiên độ xây
dựng trường lớp.
- Tăng cường các giải pháp về chính sách xã hội nhằm đảm bảo 100% học sinh
thuộc diện gia đình khó khăn có điều kiện đên trường; chăm lo đời sống vật chất và tinh
thần cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Thành phố.
3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện
- Tiêp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục và đào
tạo và chuẩn bị các dự án xây dựng trường lớp trên địa bàn trình cơ quan thẩm quyền
phê duyệt, nhằm giải quyêt đầy đủ chỗ học cho học sinh Thành phố, đảm bảo hoàn
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thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; đáp ứng nhu cầu
chỗ học cho tất cả người dân Thành phố và từng bước nâng tỉ lệ học sinh được học 2
buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp.
- Chỉ đạo và tích cực phối hợp triên khai chương trình giáo dục phổ thông 2018
đối với lớp Một; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học và
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho việc triên khai chương trình ở các khối lớp tiếp
theo đúng lộ trình.
- Chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đê thực hiện tốt công
tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp, nhất là việc giám sát địa bàn, nắm tình hình tổ
chức, hoạt động của các cơ sở cung cấp các dịch vụ giáo dục (Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Tư vấn du học, Giáo dục kỹ năng sống,...).
- Thực hiện tốt và kịp thời công tác tuyên dụng viên chức cho ngành giáo dục và
đào tạo phục vụ cho ngày tựu trường, tổ chức dạy và học.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy bannhân dân
các quận - huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố triên khai thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị này; đề nghị các Cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
tổ chức đoàn thê, chính trị - xã hội, Thành phố quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi
đê Ngành Giáo dục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 08.02.2021 11:34:58 +07:00
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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: 11/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2020

CHỈ THỊ
Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện
nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng,
huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên
lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2021

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19
tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính
sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ quân sự;
Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định
ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ
trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong
thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai; Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày
04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân
nhập ngũ và Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016
của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công
dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư liên tịch số
16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc
phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; Chỉ thị số số 98/CTBQP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường
biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình
hình mới.
Thực hiện Công văn số 2411/BTL-TM ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tư
lệnh Quân khu 7 về việc thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
Năm 2020, Thành phố đã hoàn thành tốt chỉ tiêu của Chính phủ giao về công tác
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực
lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân sự bảo đảm theo yêu cầu chỉ tiêu
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nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây
dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị
động viên; công tác tuyển sinh quân sự năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh chỉ thị:
1. Sau khi có quyết định giao chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Tư
lệnh Thành phố thông báo chỉ tiêu giao quân cụ thể cho từng đầu mối đơn vị quân đội
và có văn bản hướng dẫn cho Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện tổ chức triển khai
thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác xây dựng, huy
động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên;
công tác tuyển sinh quân sự năm 2021; phối hợp cùng với các sở, ngành, đoàn thể có
liên quan tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật về Nghĩa
vụ quân sự cho các cơ quan, đơn vị và địa phương; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự
quận, huyện phối hợp các ban ngành, đoàn thể cùng cấp tăng cường công tác giáo dục
tuyên truyền, vận động công dân chấp hành pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, từ đó
nâng cao vai trò, ý thức cho công dân về trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
Luật Nghĩa vụ Quân sự; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thống
nhất kế hoạch giao nhận quân; hiệp đồng huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng
động viên lực lượng dự bị động viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2021.
2. Công an Thành phố chỉ đạo và hướng dẫn công an quận, huyện phối hợp với
Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp quản lý nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập
ngũ và quân nhân dự bị thường trú tại địa phương; tổ chức xác minh lai lịch chính trị,
đạo đức, học vấn, gia cảnh công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số
50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công
an; đồng thời chỉ đạo ngành dọc cấp dưới phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp có kế
hoạch tổ chức tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
chặt chẽ và bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa
điểm tập trung tổ chức khám sức khỏe, Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ, Hội trại tòng quân và
Lễ giao nhận quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện nghiêm túc,
chặt chẽ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016
của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ
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quân sự và Hướng dẫn số 4195/HD-BTM ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tham
mưu Quân khu 7 về thực hiện Quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chỉ
đạo Phòng y tế, Bệnh viện, Trung tâm y tế quận, huyện kiện toàn, củng cố đủ thành
phần Hội đồng và Đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; bảo đảm đầy đủ trang thiết
bị phục vụ cho việc sơ tuyên, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; có kế hoạch tập huấn
hướng dẫn kỹ chuyên môn cho các y, bác sĩ trong Hội đồng khám sức khỏe và Đoàn
khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các quận, huyện, cán bộ y tế phường, xã, thị trấn;
tham mưu, đê xuất bảo đảm kinh phí địa phương chụp X-quang tim phổi, điện tim,
siêu âm cho công dân khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, trang bị thêm các
phương tiện đê chuẩn đoán các bệnh lý vê mắt, tim mạch, huyết áp, tâm thần, thần
kinh và các bệnh thường gặp chính xác hơn, điêu tra dịch tễ, không tuyên chọn công
dân nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 vào quân đội; tổ chức kiêm tra sức khỏe quân nhân
dự bị trước khi tập trung tham gia huấn luyện, diễn tập, sơ tuyên, khám sức khỏe
nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an; thành lập Tổ tư vấn tổ chức xét nghiệm HIV
và chất gây nghiện cho công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (quá trình thực
hiện phải tuân thủ theo Luật phòng chống AIDS).
4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào
tạo, các bộ, ngành liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp trên địa bàn Thành phố cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên
trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi) đang học ở các trường, đã
tốt nghiệp ra trường (kê cả số công dân 26, 27 tuổi) hoặc thôi học vê Ban Chỉ huy quân
sự quận, huyện, đê tạo điêu kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công
dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt, tuyên chọn, gọi
công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
5. Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố rà soát
các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh, đê xuất Ủy ban
nhân dân Thành phố xử lý, giải quyết những vướng mắc, nhất là đối với những công
dân vi phạm pháp luật vê Nghĩa vụ quân sự, tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật vê
Nghĩa vụ quân sự; Chỉ đạo cho Phòng Tư pháp quận, huyện phối hợp với Ban Chỉ huy
quân sự quận, huyện tổ chức quán triệt, triên khai các văn bản pháp luật vê Nghĩa vụ
quân sự, đồng thời có chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất việc xử lý công dân vi phạm pháp
luật vê Nghĩa vụ quân sự (không chấp hành lệnh gọi đăng ký Nghĩa vụ quân sự, lệnh
gọi khám sức khỏe và Lệnh gọi nhập ngũ); kê cả công dân không chấp hành việc sơ
tuyên trước khi gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
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6. Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính Kê hoạch các quận, huyện
bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực
hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, công tác xây dựng, huy động huấn luyện,
diên tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên và công tác tuyển
sinh quân sự.
7. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa, thông tin quận,
huyện và các báo, đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân Luật về Lực
lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là đối với công dân nam trong
độ tuổi thi hành Nghĩa vụ quân sự tại ngũ và trọng ngạch dự bị, nhằm nâng cao ý thức
trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc; phối hợp với quận, huyện đoàn và Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện thực
hiện tốt việc tổ chức Hội trại tòng quân, Lê giao nhận quân trang trọng, chu đáo, tiêt
kiệm, tạo khí thê sôi nổi trong ngày hội tòng quân.
8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện, phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể
địa phương có kê hoạch chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội đối với công
dân nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ,
kịp thời giải quyêt những trường hợp gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang
phục vụ tại ngũ gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
9. Sở Kê hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng Tài chính - Kê hoạch quận, huyện căn
cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện tham
mưu giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng, triển khai thực hiện hoàn thành
chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
10. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn cho quận, huyện
đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kêt nạp Đoàn cho công dân trong độ
tuổi sẵn sàng nhập ngũ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chỉ đạo cho quận,
huyện đoàn chủ trì và phối hợp với các ban, ngành cùng cấp có liên quan xây dựng
thống nhất nội dung, chương trình Hội trại tòng quân và triển khai thực hiện theo qui
định của Quân khu và Thành phố.
11. Đề nghị các thành viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiên binh Thành phố Hồ Chí Minh căn
cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp
phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tổ chức tuyên
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truyền vận động công dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên kịp thời
lực lượng dự bị động viên làm tròn nhiệm vụ khi có lệnh gọi tập trung huấn luyện,
diên tập, kiểm tra sẵn sàng động viên; thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu
phương quân đội; giáo dục cán bộ, công nhân viên, hội viên ngành mình gương mẫu
chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật về Lực lượng dự bị động viên, góp phần
hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
12. Năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh tiêp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu,
tuyển người nào, chắc người đó. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện
tiêp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Quân sự, Công an và các ban ngành có liên quan
quán triệt thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các nghị định, thông tư
và văn bản hướng dẫn qui trình tuyển quân của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ,
ngành có liên quan, Quân khu và Thành phố; đồng thời củng cố, kiện toàn Hội đồng
Nghĩa vụ quân sự các cấp đúng thành phần, số lượng quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể
cho từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chịu trách nhiệm trong phối hợp tổ
chức thực hiện các bước đúng theo quy trình tuyển quân. Lưu ý: Số lượng công dân
điều khám sức khỏe không quá 04 người/1 chỉ tiêu.
Tiêp tục thực hiện nâng cao chất lượng giao quân có tỉ lệ cử tuyển đảng viên
chính thức nhập ngũ đạt 1% trở lên; trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng,
trung cấp đạt từ 35% trở lên; Sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên; ưu tiên tuyển
chọn thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ, những thanh niên có năng
khiêu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (ca nhạc, ca cổ, múa, đàn...; điển kinh,
bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, võ.) giao cho các đơn vị thuộc Quân khu huấn
luyện để tham gia Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2021, bổ sung cho Đoàn
Văn công Quân khu.
Tổ chức đưa công dân chuẩn bị nhập ngũ đên các đơn vị quân đội tìm hiểu về
truyền thống, môi trường hoạt động công tác của cán bộ, chiên sỹ; thăm và viêng
các bia tưởng niệm, khu di tích lịch sử, căn cứ cách mạng để công dân và gia đình
xác định được trách nhiệm, ý thức trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức
Hội trại tòng quân, Lê giao nhận quân chu đáo, chặt chẽ đúng theo qui định; kịp
thời thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức đón
tiêp và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương có việc làm ổn
định.
Làm tốt công tác phối hợp với đơn vị nhận nguồn tổ chức phúc tra, ổn định biên
chê các đơn vị dự bị động viên, tổ chức huy động lực lượng dự bị động viên tham gia
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huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được
giao. Chấp hành nghiêm túc các thông tư, hướng dẫn về thực hiện công tác tuyển sinh
quân sự của cấp trên, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp quân
sự rộng rãi trong Nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn để nâng
cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác đăng ký dự sơ tuyển vào các học viện, nhà
trường trong quân đội và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo qui định. Thời gian giao
quân theo qui định của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 08.02.2021 11:35:16 +07:00
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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: 12/CT-UBND

Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020

CHỈ THỊ
Về nâng cao chất lượng công tác lý lịch tư pháp
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khi triển khai Luật lý lịch tư pháp (ngày 01 tháng 7 năm 2010), công tác lý
lịch tư pháp (sau đây gọi tắt là LLTP) trên địa bàn Thành phố đã bước đầu đi vào nề
nêp, đảm bảo đúng quy định của Luật LLTP năm 2010, Nghị định số 111/2010/NĐCP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật LLTP. Sau 10 năm, Thành phố đã cấp số lượng lớn phiêu
LLTP (năm 2019 tăng 354% so với năm 2011), chiêm 1/3 cả nước, góp phần thực
hiện chính sách tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kêt án. Tuy nhiên, quá trình
thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chê, bất cập như: nhận thức của một số cơ quan
có liên quan trong công tác cung cấp, tra cứu, xác minh, rà soát thông tin LLTP có
lúc, có nơi chưa kịp thời, đầy đủ; việc tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu trên phần mềm
dùng chung vẫn thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian, công sức, kinh phí, không
đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, toàn diện; số lượng thông tin LLTP còn tồn đọng chưa
được xử lý, cập nhật vào cơ sở dữ liệu LLTP; thời gian xác minh đối với hồ sơ yêu
cầu cấp phiêu LLTP chưa rõ thông tin án tích chưa đảm bảo theo quy định pháp luật;...
Thực trạng này đã ảnh hưởng đên chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng, quản lý
cơ sở dữ liệu LLTP và thời gian giải quyêt hồ sơ yêu cầu cấp phiêu LLTP có thông tin
tiền án, tiền sự thường kéo dài, gây bức xúc cho người dân.
Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác LLTP trong thời gian tới, theo đề
nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4921/TTr-STP-LLTP ngày 21 tháng
10 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố thực hiện
một số nội dung như sau:
1. Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố, Viện trưởng Viện kiểm
sát nhân dân Thành phố, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và giao Giám đốc
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Công an Thành phô, Giám đôc Sở Tư pháp, Giám đôc Sở Thông tin và Truyên
thông, Giám đôc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ
trưởng cơ quan khác có liên quan trong việc cung cấp thông tin LLTP vê án tích
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Luật LLTP và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật LLTP trong nội bộ cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình
thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về vị trí,
vai trò của công tác LLTP.
2. Đê nghị Chánh án Tòa án nhân dân Thành phô
a) Chỉ đạo các phòng, bộ phận, các đơn vị khác có liên quan thực hiện cung cấp
thông tin LLTP cho Sở Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, cấp Phiếu LLTP theo
quy định.
b) Phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần
mềm chuyển giao thông tin lý lịch tư pháp giữa Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố
với Sở Tư pháp.
3. Đê nghị Viện kiểm sát nhân dân Thành phô
Chỉ đạo các phòng, bộ phận liên quan, Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện
thực hiện cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp cấp Phiếu LLTP theo quy định.
4. Đê nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
Chỉ đạo các phòng, bộ phận, các đơn vị khác có liên quan thực hiện cung cấp
thông tin LLTP cho Sở Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, cấp phiếu LLTP theo
quy định.
5. Giám đôc Sở Tư pháp
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện
Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
b) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện
kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan trong việc cung cấp,
tra cứu, xác minh, rà soát thông tin LLTP đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng
quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, cung cấp thông tin
LLTP.
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c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, vận hành sử dụng
hiệu quả phần mềm một cửa điện tử tại Sở Tư pháp và phần mềm lý lịch tư pháp
dùng chung của Bộ Tư pháp; triển khai thực hiện thí điểm phần mềm tự động hóa
công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP, khắc phục
triệt để số lượng thông tin lý lịch tư pháp còn tồn đọng, chưa lập, cập nhật vào cơ sở
dữ liệu LLTP; xây dựng phần mềm quản lý, xử lý hồ sơ có tài liệu.
d) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân Thành
phố xây dựng phần mềm chuyển giao thông tin lý lịch tư pháp giữa Tòa án nhân dân
hai cấp Thành phố với Sở Tư pháp.
đ) Chủ động kiện toàn, bổ sung công chức chuyên trách làm công tác LLTP phù
hợp với đặc thù của Thành phố.
e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ
tầng kỹ thuật phục vụ hiệu quả hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở
dữ liệu LLTP, thực hiện chế độ chính sách cho nhân sự làm công tác LLTP.
6. Giám đốc Công an Thành phố
Chỉ đạo các phòng, bộ phận liên quan, Công an quận, huyện cung cấp kịp thời,
đầy đủ thông tin LLTP cho Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp xây dựng cơ sở
dữ liệu LLTP, cấp phiếu LLTP theo quy định.
7. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
a) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kết nối phần mềm một cửa điện tử tại Sở
Tư pháp và phần mềm LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp đảm bảo việc truyền, nhận
dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu Thành phố (LGSP) và hệ thống
kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP); hỗ
trợ hướng dẫn kỹ thuật triển khai thực hiện thí điểm phần mềm tự động hóa công tác
xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP tuân thủ kiến trúc
Chính quyền điện tử Thành phố; xây dựng phần mềm quản lý, xử lý hồ sơ có tài liệu.
b) Phối hợp với Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân Thành phố xây dựng phần mềm
chuyển giao thông tin lý lịch tư pháp giữa Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố với Sở
Tư pháp.
8. Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
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Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố đảm bảo kinh phí để thực hiện Chỉ thị này theo đúng quy
định pháp luật.
9. Ủy ban nhân dân quận, huyện
Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn cung cấp đầy đủ,
kịp thời cho Sở Tư pháp bản sao Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ
14 tuổi trở lên, bản sao Trích lục chứng tử và phối hợp xác minh điều kiện đương
nhiên xóa án tích theo quy định của Luật LLTP.
10. Tổ chức thực hiện
a) Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố, Viện trưởng Viện kiểm sát
nhân dân Thành phố, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và giao Giám đốc Công an
Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám
đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
quận, huyện, Thủ trưởng cơ quan khác có liên quan trong việc cung cấp thông tin
LLTP căn cứ nội dung nêu tại Chỉ thị này, có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện chi
tiết, có hiệu quả; thông tin, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thành phố khi có yêu cầu.
b) Giao Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển
khai thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả
thực hiện theo quy định.
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề
nghị các đơn vị thông tin kịp thời cho Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân
dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 08.02.2021 11:35:33 +07:00
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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: 13/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng12 năm 2020

CHỈ THỊ
Về chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021

Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện, tác động tiêu cực trên nhiều mặt,
ảnh hưởng đên tình hình kinh tê - xã hội của Thành phố. Quán triệt chỉ đạo của đồng
chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc với quan điểm "chống dịch như chống giặc", Đảng bộ, Chính
quyền và Nhân dân Thành phố thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Ban chỉ đạo
quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, quyêt liệt thực hiện phương châm 05 tại
chỗ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố; bước đầu kiểm
soát được dịch bệnh, góp phần thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng,
chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tê - xã hội của Thành phố.
Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu
cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, là năm đầu tiên
thực hiện Chiên lược phát triển kinh tê - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kê hoạch phát
triển kinh tê - xã hội 5 năm 2021-2025 theo các Nghị quyêt của Đảng, Quốc hội và
triển khai thực hiện Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ
2020-2025; triển khai thực hiện Nghị quyêt số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ
chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyêt số 1111/NQUBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xêp các đơn vị hành chính và
thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ chỉ đạo của Ban
Bí thư tại Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức Têt năm
2021; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12
năm 2020 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Têt Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiêt kiệm; thực hiện Công văn số 34-CV/TU
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thành ủy về chăm lo Têt Nguyên đán Tân Sửu - năm
2021.
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Mặc dù đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự

phát triển kinh tế của Thành phố, gây áp lực lớn trong vấn đề đảm bảo an sinh xã hội
và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, nhưng phát huy truyền thống đoàn kết,
"tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
nghĩa tình; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được
vui xuân, đón tết với tinh thần "an toàn, vui tươi, lành ạnh, tiết kiệm". Ủy ban nhân
dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các
doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố quán triệt các chỉ đạo nêu trên, khẩn trương
thực hiện các nội dung, như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; đẩy mạnh thi đua sáng tạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kế
hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống
vật chất, tinh thần nhân dân, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người.
a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà
nước thuộc Thành phố:
+ Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không chủ
quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu,
sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19, triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý ngành, địa phương, phù
hợp với diễn biến tình hình trong điều kiện hiện nay, không để bị động, bất ngờ. Có
kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện
nghiêm chế độ trực tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống
phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong thời gian nghỉ tết; không
để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và
doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
+ Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm cao nhất về việc tổ chức tổ
chức phòng, chống dịch Covid-19 ở địa bàn mình; vận động mỗi người dân, gia đình,
cùng cấp ủy, chính quyền, tham gia phòng, chống dịch quyết liệt, thực hiện tốt
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phương châm "Mỗi người dân là một chiên sĩ, mỗi gia đình là một tổ chiên đấu; mỗi
quận, huyện là một pháo đài vững chắc phòng, chống dịch".
+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, phấn đấu ngay
từ đầu năm để thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kê hoạch phát triển
kinh tê - xã hội năm 2021, tạo động lực, khí thê thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kê
hoạch phát triển kinh tê - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ
Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ nay cho đên Têt các cơ quan, đơn vị
tập trung triển khai Nghị quyêt của Thành ủy, Nghị quyêt của Hội đồng nhân dân
Thành phố, Kê hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tê
- xã hội năm 2021, dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm chắc hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ.
+ Xây dựng kê hoạch tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo
Têt phù hợp theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách với phương châm "lấy sức dân
chăm lo cho dân" một cách hiệu quả, thiêt thực, có ý nghĩa; thực hiện tốt các chính
sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cho người dân; tổ chức chăm lo chu đáo đời
sống vật chất tinh thần người lao động; chi trả lương, thưởng sớm để người lao động
chủ động mua sắm Têt; phối hợp các đoàn thể ở địa phương quan tâm, chăm lo, tổ
chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi
nhà đều có Têt đầm ấm, vui vẻ.
+ Tiêp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm
2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư
khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức
lễ hội. Không tổ chức đi thăm, chúc Têt cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm
biêu, tặng quà Têt cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội
nêu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản
công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Têt.
b) Sở Y tê tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 và các
dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trước, trong và sau têt. Thực hiện nghiêm các chỉ
đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các
hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng, phòng
chống dịch bệnh, thực hiện phương châm 05 tại chỗ. Chủ động giám sát, phát hiện
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các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh
bùng phát, lây lan; dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều
trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh,
kiểm dịch y tế tại sân bay, bến xe, giám sát chặt chẽ các điểm tổ chức cách ly tập
trung trong phòng dịch Covid-19... Rà soát, kiểm tra chặt chẽ giấy xác nhận âm tính
với SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp là chuyên gia nhập cảnh, du học sinh,
Việt kiều trở về nước. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện,
cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng
lọc, phân loại, phân luồng; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện,
tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho
các đối tượng nghi ngờ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong bệnh viện.
c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban
nhân dân các quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành
phố thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức
thăm hỏi, chúc tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có
công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí
thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực
lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày tết, các đối tượng xã hội, các cá nhân có
hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19; giúp đỡ các đối tượng có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, các
hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã di dời, bàn giao mặt bằng tại các dự án. Việc tổ
chức các đoàn đi thăm phải gọn nhẹ, tránh phô trương hình thức gây phiền hà cho các
đơn vị và gia đình chính sách.
d) Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ
cao; Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố và các cơ quan đơn
vị liên quan tăng cường, giám sát và nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp
thuộc địa bàn, kế hoạch trả lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho công
nhân, người lao động; hỗ trợ kịp thời những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 không có khả năng chi trả lương và tiền thưởng Tết cho
công nhân; không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công.
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e) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ
quan Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh Thành phố tổ chức chăm lo cho học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê
ăn Têt; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảng dạy, học tập nghiêm túc
trong những ngày cận Têt và những ngày đầu năm mới sau khi nghỉ Têt, xây dựng
phương án tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với tình hình hiện nay trong điều kiện
phòng chống dịch Covid-19, không để bị động, bất ngờ.
2. Thực hiện tốt chủ đề năm "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện
môi trường đầu tư". Tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội Xuân, các hoạt động
thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí gắn với giáo dục truyền thống; không tổ
chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết, xử lý
nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lơi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu
o

•

•

/

•

•

o

•

•

•

o

•

>

lợi bất chính.
a) Sở Nội vụ chủ trì cùng Sở Thông tin và Truyền, Sở Kê hoạch và Đầu tư, Sở
Công Thương, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Nghị quyêt
số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xêp các đơn vị
hành chính và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, gắn với
việc xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông Thành phố. Thực hiện
việc sắp xêp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường theo quy định của cơ
quan có thẩm quyền; giải quyêt chê độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo
quy định của pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính
quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
+ Thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với việc triển khai
tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyêt số 131/2020/QH14 của Quốc hội. Đề cao
trách nhiệm người lãnh đạo các cấp, các sở, ngành của Thành phố trong việc tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động xây dựng kê hoạch cải thiện môi trường kinh
doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo đáp ứng được các
yêu cầu: (1) Có thời hạn đối với quy trình thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ, (2) Xác
định rõ tổ chức, cá nhân thực hiện chức trách trong xử lý hồ sơ, (3) Có sự tham gia,
đóng góp ý kiên của tổ chức, doanh nghiệp, (4) Có sự giám sát của Hội đồng nhân
dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (5) Có chê tài xử lý vi phạm và khen thưởng. Thực
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hiện Chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số
năng lực cạnh tranh đảm bảo ý nghĩa thiết thực, đổi mới phương thức phục vụ của
chính quyền; tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,
4; tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức, doanh nghiệp định kỳ hằng
quý để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, lấy doanh nghiệp làm trung
tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo cải cách hành chính.
+ Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số tận dụng thời cơ cuộc cách mạng
Công nghiệp lần thứ tư. Triển khai các nhiệm vụ chính Chương trình chuyển đổi số
tại Thành phố. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 xây dựng Thành phố trở thành đô thị
thông minh. Triển khai Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng
sáng tạo Thành phố giai đoạn 2020 - 2030, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội,
tính sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của Thành phố.
b) Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Tổng
Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh
xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ Tết, tháng
"Thành phố sạch - Thành phố văn hóa mừng Xuân Tân Sửu, mừng Đảng 91 năm"
trong tháng 01 và tháng 02 năm 2021; tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng quy
định các lễ hội Xuân, các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí gắn với hoạt
động Tết, trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động trên địa bàn ngoại thành, nông
thôn; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài sau Tết. Tăng cường
kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước,
trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh,
an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và
phong tục, tập quán của từng địa phương; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch nội
địa, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhiều loại hình du lịch gắn với văn hóa,
tín ngưỡng, cộng đồng...
c) Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội vui chơi mừng
năm mới, tổng kết năm, đón nhận các hình thức khen thưởng, các lễ kỷ niệm ngày
truyền thống của ngành, quận, huyện và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc một
cách thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn
minh, truyền thống văn hoá của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục. Quy mô, hình thức
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tổ chức các hoạt động phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
phù hợp với tình hình và điều kiện hiện nay.
d) Sở Du lịch phối hợp Công an Thành phố, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và
Thể thao, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú
du lịch, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch chấp hành
nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống dịch
bệnh Covid-19, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch, tăng
cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục
vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức thực hiện các sự kiện du
lịch, chương trình du lịch kêt hợp mua sắm phục vụ cho người dân và du khách phù
hợp với văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt Nam, lưu ý đẩy mạnh
các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân, du khách tại các khu
vực tổ chức sự kiện, khu vui chơi giải trí, các khu vực trung tâm.
đ) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ủy ban
nhân dân các quận, huyện tiêp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19
tháng 10 năm 2018 về thực hiện Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh
không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước", tiên
hành tổng vệ sinh trước Têt, thu gom xử lý các loại rác thải, nạo vét khơi thông cống
rãnh, chăm sóc cây xanh, làm sạch môi trường ở các đường phố, khu vực công cộng,
công sở, khu dân cư, hộ gia đình tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp (riêng các
khu vực tổ chức hội chợ hoa xuân, chợ hoa, tổ chức sự kiện đông người phải đảm bảo
sạch sẽ, thông thoáng trước giờ giao thừa); tổ chức trang trí hoa, bố trí cây xanh, hoa
kiểng tại các trục đường trung tâm Thành phố, các khu vui chơi giải trí; kiểm tra, xử
lý tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiêm lòng lề đường, hành lang bảo vệ đường
bộ, đường điện, bờ sông, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị.
e) Sở Ngoại vụ, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố phối hợp
với các cơ quan, đơn vị bảo hộ, hỗ trợ công dân ở nước ngoài, kiều bào phù hợp với
diễn biên tình hình dịch bệnh Covid-19 ở trong và ngoài nước. Tổ chức chu đáo buổi
gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố với Lãnh sự đoàn.
g) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các báo đài Thành phố tăng cường
thông tin tuyên truyền về "Thông điệp 5K" (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách Không tập trung - Khai báo y tê), trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
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cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh;
phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân; tiếp tục thông tin, tuyên truyền
để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước.
h) Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, các báo đài
Thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19, phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân; tiếp tục thông tin,
tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý
thức người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia
công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong
dịp Tết. Thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình tài chính, tiền tệ, chống tiền giả,
rửa tiền; thị trường giá cả; công tác chống sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và
sử dụng pháo trái phép; phòng, chống cháy, nổ; các hoạt động triển khai chế độ,
chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình chính sách, người thu nhập
thấp, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
3. Chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của
người dân
a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận,
huyện theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc
biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của
người dân, đặc biệt là mặt hàng nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng trong ngày tết; không
để xảy ra tình trạng găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ. Tăng
cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá,
thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
thiết yếu và giá giữ xe; xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm.
b) Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo dõi, dự
báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động
chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả ổn định
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm
hàng, gián đoạn nguồn hàng hoặc tồn ứ hàng hóa sau Tết. Thực hiện các biện pháp

CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 01-02-2021

63

bình ổn thị trường, bình ổn giá các mặt hàng thiêt yêu dịp Têt; hỗ trợ, kêt nối các
doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiêt yêu phục vụ Têt với các tổ chức tín dụng
để tiêp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp
trước, trong và sau Têt.
Tiêp tục triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam"; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc
tiên thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, có chính sách hỗ trợ, ưu
tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn mở rộng
mạng lưới phân phối hàng hoá đên khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các huyện
ngoại thành,...nhằm tăng khả năng tiêp cận hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn,
các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh công tác chống
buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu (như chất nổ, pháo, vũ khí, thuốc lá,
rượu bia, gia cầm, thực phẩm...), kiểm tra vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng
giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn
thực phẩm.
c) Các doanh nghiệp trực thuộc Thành phố chủ động rà soát, đánh giá cung cầu
theo giai đoạn, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng mẫu mã, giá cả phù hợp, đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng; tăng cường bán hàng lưu động phục vụ nhân dân vùng ven,
ngoại thành, công nhân tại các khu chê xuất, khu công nghiệp, sinh viên ở các ký túc
xá, các khu dân cư thu nhập thấp.
d) Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm
an toàn thực phẩm trước trong và sau Têt, có biện pháp quản lý chặt chẽ vệ sinh an
toàn thực phẩm các lễ hội, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Têt. Tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất,
sơ chê, chê biên, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm.
đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển khai quyêt liệt, đồng
bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY ngày 11 tháng 12 năm 2020 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;
tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn trong giêt mổ, vận chuyển, kinh
doanh gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch đảm bảo chất lượng vệ sinh
an toàn thực phẩm đối với sản phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi, bao gồm cả
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hàng hóa nhập khẩu; thực hiện chương trình dán tem truy xuất nguồn gốc rau, củ,
quả; có biện pháp hỗ trợ bà con nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có được một
cái Tết cổ truyền sung túc, đầy đủ.
e) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố chỉ đạo hệ thống Ngân
hàng thương mại hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh phục vụ Tết;
chuẩn bị đủ lượng tiền mặt (về số lượng và cơ cấu mệnh giá) để đáp ứng nhu cầu chi
trả trong dịp Lễ, Tết; chỉ đạo hệ thống Ngân hàng thương mại xây dựng kế hoạch
triển khai và dự phòng các vấn đề về tiếp quỹ ATM, về sự cố kỹ thuật để đảm bảo hệ
thống ATM hoạt động thông suốt, liên tục, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu rút tiền
của nhân dân, đặc biệt cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu chế xuất,
khu công nghiệp.
g) Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường tuyên truyền vận động bà con
tiểu thương kinh doanh trên địa bàn thực hiện văn minh thương mại, niêm yết giá và
bán theo giá niêm yết; bán hàng bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
không mua bán hàng gian, hàng giả. Tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng
theo giá niêm yết tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; phối hợp chặt chẽ với
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và các đoàn thể tuyên truyền các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước về bình ổn thị trường; các quy định pháp luật về
thương mại.
4. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đáp ứng đầy
đủ nhu cầu đi lại cho nhân dân từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành
trước Tết và từ các tỉnh, thành về Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết
a) Công an Thành phố, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138, Ủy ban nhân dân
các quận, huyện bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui
Tết; bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, mục tiêu bảo vệ,
các địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất
nước, Thành phố, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng; thường xuyên tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu;
các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông
người; triển khai các giải pháp quyết liệt, kể cả các giải pháp tình thế đặc biệt nhằm
hạn chế ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông; kịp thời
phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng
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pháo nổ các loại, không để xảy ra đốt pháo nổ, các vụ trọng án trong những ngày Têt;
triệt phá các ổ nhóm buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán sử dụng ma túy,
tệ nạn cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo quy định của pháp luật.
Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có
nguy cơ cháy nổ cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nêu để xảy ra các điểm cháy phức tạp,
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
b) Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp Công an Thành phố, Bộ đội Biên phòng
Thành phố tăng cường phối hợp với các tỉnh lân cận, phối hợp với các cơ quan chức
năng thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là ma túy,
buôn lậu; kiên quyêt ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu,
cảng biển; chủ động, tích cực tham gia và bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch
bệnh Covid-19; tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra
công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, doanh nghiệp; chỉ đạo tổ
chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân Thành phố trong đêm giao thừa, bảo đảm an
toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
c) Ban Tiêp công dân Thành phố phối hợp Công an Thành phố có kê hoạch tiêp
công dân phù hợp, không để công dân khiêu nại, tụ tập tại các cơ quan Đảng, Nhà
nước trên địa bàn Thành phố trong những ngày Têt.
d) Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịp têt Dương lịch, têt
Nguyên đán và Lễ hội xuân 2021; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy
đủ phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không),
nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thuận lợi và an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại
của nhân dân từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành trước Têt và từ các tỉnh,
thành về Thành phố Hồ Chí Minh sau Têt; tăng cường vận tải hành khách công cộng
thân thiện, thuận lợi và đảm bảo đúng giờ để giảm áp lực xe cá nhân; xử lý nghiêm
các hành vi chèn ép khách, đầu cơ vé, tăng giá vé bất hợp lý.
Phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chỉnh
trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, cảng, bên thủy nội địa, bên xe, cảng hàng
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không, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa
chọn chuyến đi; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho
hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho
người dân có nhu cầu mua vé; đồng thời phối hợp Công an Thành phố có biện pháp
chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện
nghiêm quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường, có phương án tổ chức
giao thông, hoàn trả mặt đường, bảo đảm cho phương tiện lưu thông an toàn, không
gây ùn tắc giao thông do việc thi công công trình, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân
dân, đặc biệt là các công trình vừa thi công vừa khai thác.
đ) Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm bố trí đội ngũ y bác sĩ trực tết, đủ
thuốc, trang thiết bị để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ
độc, sinh nở trong những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các
trường hợp cấp cứu. Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch, nhất là các loại
bệnh có nguy cơ bùng phát, dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội.
e) Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Điện lực Thành phố, Tổng
Công ty Cấp nước Sài Gòn đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục điện, nước, internet,
đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết.
5. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các
công việc tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi
a) Các đơn vị tổ chức chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm những công việc còn
tồn đọng, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trực trong dịp Tết, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết công việc
của người dân, doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát
sinh không để công việc chậm trễ, trì trệ.
Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ
cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; không tổ chức du xuân, liên hoan kéo
dài, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc; không đi lễ hội trong giờ hành
chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.
b) Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc
của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính nhà

CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 01-02-2021

67

nước trong những ngày cận Têt và sau khi nghỉ Têt; xử lý hoặc tham mưu Ủy ban
nhân dân Thành phố xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiêu giám sát
giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
c) Ngay khi hêt thời gian nghỉ Têt, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các
quận, huyện và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố phải nhanh chóng đưa
các hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc, học tập... trở lại bình thường. Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội có kê hoạch đảm bảo ổn định thị trường lao động sau
Têt. Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiêng nói nhân dân Thành phố, các báo đài của
Thành phố tập trung thông tin tình hình khai trương hoạt động của các doanh nghiệp;
tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động những
ngày sau Têt.
Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các doanh
nghiệp nhà nước thuộc Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kê hoạch
triển khai thực hiện, gửi Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Văn phòng Ủy ban
nhân dân Thành phố) trước ngày 12 tháng 01 năm 2021./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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