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Số: 32/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ
Về tập trung các giải pháp chủ yếu ñể thực hiện
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và
ngân sách thành phố năm 2008

Năm 2008 là năm thứ ba, cũng là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc
tạo ñà tăng trưởng cao và bền vững, ñể hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết
ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ
VIII ñề ra; trên cơ sở những kết quả ñạt ñược về kinh tế - xã hội và thu - chi ngân
sách thành phố năm 2007 và ñể tiếp tục phát huy tinh thần năng ñộng, sáng tạo, tận
dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phấn ñấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
trọng tâm và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thu - chi ngân sách năm 2008; tạo tiền ñề
hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố ñề ra.
Thực hiện chỉ ñạo của Chính phủ và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp
hành ðảng bộ về lãnh ñạo thực hiện Nghị quyết năm 2008; Ủy ban nhân dân thành
phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
quận - huyện, Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc các Tổng Công ty trực
thuộc thành phố:
1. Tổ chức quán triệt trong ñội ngũ cán bộ, công chức ñang công tác tại cơ quan,
ñơn vị về mục tiêu, yêu cầu, nội dung trọng tâm và những giải pháp chủ yếu của Nghị
quyết số 15/2007/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội ñồng nhân dân
thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát
triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, Kế hoạch
“Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh ñô thị” và các chương trình, kế hoạch
có liên quan; góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm phấn ñấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñược giao ngay từ những tháng ñầu quý I năm 2008.
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2. Tập trung mọi nguồn lực, triển khai ñồng bộ các giải pháp ñặt ra trong Kế
hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2008 nhằm tiếp
tục cải thiện môi trường ñầu tư, kinh doanh, ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng, nâng cao
chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế; phấn ñấu hoàn
thành ñạt và vượt 20 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và môi trường, phấn ñấu ñể
tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2008 ñạt từ 12,7% ñến 13%, trên 13%.
2.1. Căn cứ Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố
năm 2008, Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị và ñịa phương chủ ñộng xây dựng kế hoạch
cụ thể ñể tổ chức thực hiện và ban hành ngay ñể triển khai. Nội dung kế hoạch phải
bao quát hoạt ñộng của các ngành, các thành phần kinh tế trên ñịa bàn, kết hợp chặt
chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội và bảo
vệ môi trường, giữ vững ổn ñịnh chính trị, ñảm bảo quốc phòng - an ninh. Những giải
pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho
từng cơ quan ñơn vị; xác ñịnh rõ phương thức, ñiều kiện và thời gian tổ chức thực
hiện; ñồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, thúc ñẩy hoàn thành nhiệm vụ ñược giao từng quý, 6 tháng, 9
tháng... không ñể bị ñộng, lúng túng.
2.2. ðối với những cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch thuộc thẩm quyền
ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
nâng cao sức cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút vốn ñầu tư
trong nước và nước ngoài, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở ban - ngành thành phố chủ ñộng phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá
trình soạn thảo, góp ý kiến, ñảm bảo chất lượng, tiến ñộ, ñạt yêu cầu và phải hoàn tất
công tác chuẩn bị trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ñúng thời gian quy ñịnh.
ðối với những nội dung mang tính chiến lược, lâu dài, thuộc thẩm quyền của Trung
ương thì tích cực chuẩn bị, trình Ủy ban nhân dân thành phố trong quý I năm 2008.
2.3. ðối với các chương trình, công trình trọng ñiểm thực hiện Nghị quyết ðại
hội ðảng bộ thành phố lần thứ VII và các chương trình và công trình mang tính ñòn
bẩy thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần VIII, Thủ trưởng cơ quan,
ñơn vị và ñịa phương có liên quan cần tổ chức phân tích, ñánh giá kết quả làm ñược,
những mặt chưa ñược, những hạn chế và nguyên nhân; ñồng thời xác ñịnh những
nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện trong giai ñoạn (2008
- 2010) và năm 2008; tập trung tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng triển khai thực hiện
theo kế hoạch ñã ñược phê duyệt và phải chịu trách nhiệm người ñứng ñầu về nhiệm
vụ, lĩnh vực phụ trách trước các cơ quan lãnh ñạo thành phố.
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2.4. ðối với các dự án ñầu tư ñang triển khai phải thực thi ngay những biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả ñầu tư, ñảm bảo tiến ñộ thi công, chất lượng công trình,
chống lãng phí, thất thoát; kiên quyết thu hồi các dự án ñã có quyết ñịnh giao, thuê
ñất nhưng chưa triển khai, hoặc thực hiện không ñúng mục ñích ñược giao. ðồng
thời, tập trung các giải pháp ñồng bộ nhằm huy ñộng tối ña nguồn lực trong xã hội ñể
ñầu tư phát triển; ñẩy nhanh tiến ñộ lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch, tháo gỡ khó
khăn trong các khâu chuẩn bị ñầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính… ñể
khắc phục tình trạng giải ngân chậm, tồn ñọng vốn ñầu tư, nâng cao khả năng hấp thụ
vốn ñầu tư nước ngoài trên ñịa bàn thành phố. Ban Quản lý Dự án, chủ ñầu tư phải
chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến ñộ thực hiện các công trình, dự án phụ trách.
2.5. Chủ ñộng xây dựng kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn
minh ñô thị” tại từng sở - ngành, từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương và cơ sở; nội dung
phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm và tập trung các biện pháp nhằm thực hiện dứt
ñiểm trong năm 2008; phải thường xuyên tổ chức các cao ñiểm ra quân lập lại trật tự
lòng lề ñường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh ñô thị; phấn
ñấu tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành ñộng trong nhân dân, cán bộ,
công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thành phố về
ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong
công tác bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự nơi công
cộng, công sở, ở ñịa bàn dân cư, khu lưu trú công nhân...
2.6. Thủ trưởng sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chủ
ñộng lựa chọn những công trình trọng ñiểm, những công việc trọng tâm, những vấn
ñề ñang gây bức xúc trong nhân dân như ùn tắc giao thông, tiêu thoát nước, chống
ngập, trật tự lòng lề ñường, mỹ quan ñô thị…, những nội dung kiến nghị của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, của ñại biểu và các Ban Hội ñồng nhân dân
thành phố ñể tập trung xử lý dứt ñiểm, không ñể tồn ñọng kéo dài; ñối với những việc
khó, vượt thẩm quyền, cần có sự phối hợp với các sở - ban - ngành khác thì chủ ñộng
báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý.
3. ðẩy mạnh thực hiện Chương trình Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách
thể chế và cải tiến thủ tục hành chính; gắn cải cách hành chính với công tác ñấu tranh
phòng chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung rà
soát và bãi bỏ các văn bản, các thủ tục hành chính không ñúng quy phạm pháp luật tại
từng ngành, từng ñịa phương; hoàn thiện cơ chế “một cửa”, mở rộng thực hiện cơ chế
“một cửa liên thông” trên các lĩnh vực liên quan ñến nhà ñất, xây dựng, quy hoạch,
ñăng ký kinh doanh, khắc dấu, hộ khẩu, cấp Giấy chứng minh nhân dân, thẩm ñịnh,
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phê duyệt, cấp phép ñầu tư… ðẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, thực hiện tốt quy
ñịnh về văn hóa công sở, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm
hoặc có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong khi thi hành công vụ; triển khai
thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị ñịnh số 132/2007/Nð-CP ngày
08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ. Chuẩn bị các ñiều kiện cần thiết ñể sắp xếp tổ
chức bộ máy một số cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy
ban nhân dân quận - huyện theo Nghị ñịnh của Chính phủ. Tiếp tục củng cố tổ chức
và tăng cường nhân sự có năng lực và phẩm chất chính trị cho các bộ phận trực tiếp
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, những khâu trực tiếp
tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp, các Ban
Quản lý Dự án, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận - huyện ñể ñảm bảo thực
hiện có hiệu quả nhiệm vụ ñược giao.
4. Tập trung lãnh ñạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; hạn chế
thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra trên ñịa bàn; phấn ñấu kéo giảm tai nạn giao
thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương); hoàn thành chỉ tiêu
tuyển quân năm 2008 ở cả 3 cấp; thực hiện các biện pháp nhằm chăm lo và nâng cao
ñời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện chủ trương
xã hội hóa theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005
của Chính phủ; giải quyết tốt các vấn ñề xã hội nhất là chương trình xóa ñói giảm
nghèo, chương trình 3 giảm; tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch
bệnh, phấn ñấu không ñể xảy ra dịch bệnh trên ñịa bàn thành phố.
5. Về tổ chức thực hiện:
5.1. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể
hóa Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2008 thành
Chương trình làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành
phố; thường xuyên theo dõi, ñôn ñốc quá trình chuẩn bị nội dung, sắp xếp, bố trí ñể
Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua các ñề án và ban hành
các cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quyền thành phố.
5.2. Chấp hành nghiêm chế ñộ thông tin, báo cáo theo quy ñịnh; ñịnh kỳ hàng
quý, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức làm việc với các sở - ban - ngành thành
phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện ñể nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện
Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2008, kịp thời tháo
gỡ những khó khăn vướng mắc ñể thúc ñẩy tăng trưởng và phát triển thật ổn ñịnh và
bền vững.
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5.3. Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
- huyện; Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc các Tổng Công ty trực thuộc
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải
quyết trực tiếp và kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở.
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Tổng
Giám ñốc các Tổng Công ty trực thuộc thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này
ñể góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách
thành phố năm 2008./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân

