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I. Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính Trị Về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 

16-NQ/TW “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM giai đoạn 2012-2020”. 

    1. Kết quả 

 - Giai đoạn 2011 - 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,63 lần bình quân cả 

nước, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết 16 đề ra (1,5 lần); 

 - Thu nhập bình quân đầu người đạt 5.122 USD/người, gấp 2,37 lần bình quân cả nước;  

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1,19 triệu tỉ đồng, gấp 2 lần giai đoan 2006 – 2010;  

- Thành phố đóng góp bình quân 27% tổng thu ngân sách quốc gia  và gần 21% GDP toàn quốc; 

- Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt được nhiều kết quả thiết thực;   

- Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế có nhiều tiến bộ; 

- Thành phố đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính 

trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp; 

- Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và đạt được những kết 

quả bước đầu;   
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- Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng; 

- Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 

4 khoá XI và khoá XII, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng;   

 - Thường xuyên thực hiện cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp xây 

dưṇg chính phủ điện tử, xây dưṇg đề án đô thị thông minh phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp;   

  - Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức, ngày càng sâu sát và gắn bó với 

nhân dân. 

       2- Hạn chế 

- Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Thành uỷ và UBND.TP còn chậm, chưa quyết liệt, chưa đột phá phát huy 

tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển TP;   

 - Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2016 không đạt, tăng trưởng các ngành trọng yếu và truyền thống đều giảm; 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm; tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu giảm; tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh 

chậm được cải thiện; 

 - Chủ trương cho thí điểm các giải pháp và chính sách phù hợp với đặc thù của TP tuy đã được triển khai, nhưng chưa 

được quan tâm đúng mức, thiếu tính đột phá, kết quả chưa rõ nét; 

 - Về chủ trương tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP giai đoạn 2017 - 2020 không tăng mà còn bị giảm; 

 - Việc tăng hỗ trợ từ nguồn thu xuất, nhập khẩu chưa được thực hiện; 

 - Nguồn vốn hỗ trợ cho Thành phố đối với các dự án trọng điểm rất ít; 

 - Các khoản thưởng vượt thu ngân sách không được để lại; 

 - Chưa thực hiện được chủ trương tiếp tục phân cấp nhiều hơn cho TP; 

 - Chính sách phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn nhiều bất cập, phối hợp giải quyết các vấn đề quan 

trọng có tính chất liên ngành, liên vùng chưa phát huy hiệu quả; 

- Về việc thực hiện các chính sách mới để thu hút đầu tư, theo hình thức  về hợp tác công - tư (PPP) cũng bộc lộ một 

số bất cập; 

- Thành phố cũng đã chủ động phối hợp, đề xuất các bộ, ban, ngành Trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, 

nhiều vấn đề xin ý kiến nhưng một số bộ, ngành chậm trả lời và chưa chủ động phối hợp, hỗ trợ Thành phố; 

- Các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng chưa tích cực phát triển quan hệ với Thành phố; 

- Hàng năm, lãnh đạo Chính phủ thường xuyên có các buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố, nhưng Ban Bí thư chưa 

làm việc với TP để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; 

- Những hạn chế, khuyết điểm nói trên trước hết là thuộc về trách nhiệm lãnh đạo của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân 

Thành phố và sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương còn nhiều hạn chế. 

        3- Những điểm đặc biệt Tp.Hồ Chí Minh 

- TP HCM là đô thị đặc biệt; 

- Diện tích chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước; 

- Dân số chiếm hơn 9% dân số cả nước; 

- Đóng góp gần 22% kinh tế (GDP) ; 

- Nộp 28% tổng thu ngân sách cả nước;   

- Tăng trưởng kinh tế TP trong 30 năm đổi mới bình quân 10,7%/năm, gấp 1,6 lần bình quân cả nước; 

- Năng suất lao động của TP gấp 2,7 lần năng suất lao động bình quân cả nước;   

- TP có cơ cấu kinh tế hiện đại nhất cả nước (từ năm 1976, cơ cấu công nghiệp và dịch vụ đã chiếm trên 90% kinh tế 

TP và từ năm 2015 chiếm hơn 99%); 

- Lao động có trình độ thuộc nhóm cao nhất cả nước;  

- Số lượng doanh nghiệp nhiều nhất cả nước (chiếm 34% tổng số DN cả nước);  

- Có lực lượng kinh tế tư nhân lớn nhất cả nước (vốn đầu tư chiếm gần 65% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của TP năm 

2016);  

- Là trung tâm tài chính lớn nhất cả nước;  

- Năng suất lao động cao nhất cả nước;  

- TP có truyền thống năng động, sáng tạo, đổi mới… 

- Từ năm 2010 đến nay, phát triển TP đã bộc lộ sự giảm tốc, thậm chí tụt hậu so với cả nước ở một số lĩnh vực (thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu, tính hấp dẫn của môi trường cạnh tranh), các yếu kém về giao thông, ngập 

nước, chất lượng môi trường gia tăng; 

- Tỷ lệ gia tăng người nghiện ma túy cao nhất và số vụ án được xét xử ở TP nhiều nhất cả nước (chiếm khoảng 16% 

cả nước) trong khi dân số chỉ chiếm hơn 9% dân số cả nước) ; 

- Từ một đô thị đặc biệt, đang trên đường trở thành một siêu đô thị (dân số trên 10 triệu người, bình quân 7-8 năm 

dân số tăng 1 triệu người);  

- Mật độ dân số gấp 15 lần bình quân cả nước;  

- Cường độ kinh tế (GDP/km2) gấp 34 lần cả nước); 
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- Đô thị biển lớn, cuối sông, chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu nặng nề nhất trong 5 TP trực thuộc trung ương; 

- Tỷ lệ nộp ngân sách trung ương cao nhất cả nước nhưng được giữ lại  thấp nhất cả nước (18,2% tổng thu).  

 

II. Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày  24/11/2017 “Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

thành phố Hồ Chí Minh”.  

      1- Thẩm quyền quản lý đất đai: 

- HĐND.TP được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên trong quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

      2- Thẩm quyền quản lý đầu tư: 

- HĐND.TP được quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của TP theo quy 

định của Luật Đầu tư công, (trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư công). 

      3- Thẩm quyền quản lý tài chính - ngân sách nhà nước: 

- HĐND TP đề xuất để Chính phủ xem xét, trình UBTV Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn TP thí điểm tăng 

mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng không 

quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành; 

- HĐND TP quyết định áp dụng trên địa bàn TP phí, lệ phí chưa có trong danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí; 

- HĐND TP quyết định áp dụng trên địa bàn TP tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết 

định đối với các loại phí, lệ phí nằm trong danh mục kèm theo Luật Phí và lệ phí; 

- Ngân sách TP được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu quy định hiện 

hành để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP; 

- Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội, nếu 

nguồn cải cách tiền lương còn dư sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội;   

- TP được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ 

chức khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho TP vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt 

quá 90% số thu ngân sách thành phố; 

- Ngân sách TP được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn với tài sản trên đất theo quy 

định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;   

- Ngân sách TP được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND TP 

quản lý;   

- Ngân sách TP thực hiện vay lại toàn bộ phần vốn tăng thêm so với tổng mức đầu tư (nếu có) của các dự án đầu tư 

từ nguồn vốn ngoài nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định. 

4- Cơ chế ủy quyền: 

- Chủ tịch UBND.TP được ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của 

Chủ tịch UBND.TP; 

- UBND TP quy định cho Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện một số 

nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp huyện, nhưng không được ủy quyền 

các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch UBND.TP đã ủy quyền theo quy định; 

- UBND TP được quyền điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND TP để phù hợp với đặc điểm của TP. 

5- Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý: 

- HĐND TP được quyền quyết định bố trí ngân sách TP chi thu nhập bình quân tăng thêm cho: 

+ Cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước;     

+ Tổ chức chính trị;   

+ Tổ chức chính trị - xã hội; 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập;   

 Do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của 

pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính (đối với cơ quan HC, đơn vị sự nghiệp công lập), với mức tối đa không quá 

1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của TP do 

HĐND.TP quy định; 

Đảm bảo thu nhập tăng thêm phải gắn với việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương theo 

chủ trương của Đảng, Nhà nước./. 

Ta ̀i liệu na ̀y du ̀ng để phổ biến cho đa ̉ng viên, NLĐ Công ty Cổ phâ ̀n Câ ́p nước Bến Tha ̀nh 


