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NGHỊ QUYẾT
về thông qua Quy hoạch phát triển ngành thương mại
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
KHỎA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU
(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017)

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Cản cứ Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 thảng 8 năm 2012 của Bộ Chính
trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành pho Hồ Chỉ Minh đến năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ về lập, phê duyệt và quản lý quỵ hoạch lổr.g tbp nhát triển kỉnh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 thảng 01 năm 2008 của Chỉnh
phú ve sứa đối, bỗ sung một so điều của Nghị định số Ọ2/2uU6/NĐ-CP ngày 07
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê cKiyẹi và quản lý quy hoạch tong thê
phát triền kiutì tJ - VCăn cứ Thông tư sổ 24/2008/TT-BTC ngày 14 thảng 3 năm 2008 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn quản ỉỷ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tể
thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;
Cần cứ Thông tự số 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Ke
hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một so điều của Nghị định sổ
92/2006/NĐ-CP ngàỵ 07 thảng 9 năm 2006 của Chỉnh phủ về lập, phê duyệt và
quản lỷ quy hoạch tong thể phát triển kỉnh tế - xã hội;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ
Kê hoạch và Đầu tư về hướng dẫn to chức lập, thẩm định, phê duyệt, điểu chỉnh và
cóng bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và
sản phấm chủ yếu;
Căn cứ Thông tư sổ 50/2015/TT-BCT ngày 28 ngày 12 năm 2015 của Bộ
Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công
bổ, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và
thương mại;
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Xét Tờ trình sổ 7324/TTr-ƯBND ngày 27 thảng 11 năm 2017 của ủy ban nhân
dân thành phổ về việc thông qua Quy hoạch phát triến ngành thương mại Thành phổ
Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo thấm tra sổ
732/BC-HĐND ngàỵ 02 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng
nhân dân thành phổ; ỷ kien của các đại biếu Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận
tại kỳ họp.

QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí
Minh đên năm 2025, định hướng đên năm 2030 (đính kèm theo Nghị quyêt này).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sau khi Quy hoạch được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, ủy ban
nhân dân thành phố tổ chức công bố thông tin và triển khai thực hiện quy hoạch theo
quy định pháp luật.
2. Định kỳ hàng năm ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện
Quy hoạch này với Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu, đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phổ có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện
Quy hoạch phát triển ngành tbvnrng mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025,
định hướne đến năm 203C.
.>giiỊ quyci nay đưọ-. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX,
kỳ họp thứ sáu thông qua ngày G7 i.hár.z 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành tử
ngày 01 tháng 01 năm 2018./.
Noi nhận:
- ùy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- ủy ban nhân dân thành phố: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ban Thường trực UB MTTQ VN thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
-Văn phòng Thành ủy;
-Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, MTTQ các quận, huyện;
- Trung tâm công báo thành phố;
-Vàn phòng HĐND thành phố: CVP, PVP;
- Lưu: VT, (P.TH-TÚ).
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^ ^:y
QUY HOẠCH
^ ^
ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 3/0 /2017/NQ-HĐND
ngày 07 thảng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phổ khóa IX)
H ^Mtlriềii

lằ Quan điểm phát triển
- Phát triển thương mại để phục vụ đời sống Nhân dân tốt hơn, đưa sản phẩm
có nguồn góc rõ ràng, chất lượng đảm bảo đến với người tiêu dùng; phát triển
thương mại để thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các
tỉnh/thành; hướng đến vai trò là trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại quốc tể ở
Đông Nam Á.
- Phát triển thương mại gắn kết với du lịch. Hoạt động thương mại được
khuyến khích phát triển phù hợp với tính chất, quy mô các điểm du lịch; hệ thống
hạ tầng thương mại tạo thành địa điểm tham quan, mua sắm hấp dẫn cho du khách
và du khách trở thành khách hàng quan trọng, là giải pháp xuất khẩu tại chỗ của
thương mại.
- Phát triển thương mại gắn với phát triển công nghiệp để tạo đầu ra ổn định,
mở rộng thị trường sản phẩm công nghiệp Thành phổ, trong đó chú trọng sản phẩm
có hàm lượng tri thức, giá rrị gia tăng cao như: công nghệ thông tin, điện tử (vi
mạch bán dẫn), viễn thông,...; hình thành chuỗi cung ứng nguyên vật liệu phục vụ
sản xuất, hệ thống trung tâm phân phối lớn các mặt hàng chuyên ngành phục vụ sản
xuất công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở quy hoạch ngành và ý
kiên của Hiệp hội ngành nghê và Hội doanh nghiệp thành phô.
- Phát triển thương mại gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp, tập trung mở
rộng thị trường cho sản phẩm giá trị gia tăng cao như nông sản canh tác bằng công
nghệ cao,...
- Phát triển ngành thương mại theo hướng thương mại dịch vụ, trong đó dịch
vụ phân phối giữ vai trò trung tâm, thúc đẩy phát triển đồng bộ các dịch vụ xúc tiến
thương mại, hậu cần (logistics).
- Phát triển hệ thống phân phổi hàng hóa theo hướng văn minh, hiện đại, tiện
ích trên cơ sở kết họp hài hòa với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch
sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, các quy
hoạch khác liên quan của thành phố và 24 quận, huyện.
- Phát triển ngành thương mại trên cơ sở huy động hợp lý nguồn lực trong và
ngoài nước, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng của thương
nhân theo pháp luật.
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- Phát triển ngành thương mại trên tinh thần chú trọng bảo vệ môi trường,
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
2. Mục tiêu phát triển
a) Mục tiêu tổng quát
- Giai đoạn từ nay đến năm 2020:
+ Các loại hình phân phổi hiện đại phát triển nhanh, kết hợp với mạng lưới
chợ được sửa chữa, nâng câp đông bộ, đảm bảo đáp ứng nhu câu tiêu dùng đa dạng
của Nhân dân.
+ Thành phố giữ vừng vai trò là trung tâm mua sắm; trung tâm giao dịch,
phân phối hàng hóa giữa các tỉnh/thành; cửa ngõ xuât - nhập khâu chủ lực ở khu
vực phía Nam, đầu mối giao thương quốc tế.
- Giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030:
+ Hệ thống phân phối hàng hóa trên địa bàn phát triển, phân bố phù hợp với nhu
cầu của từng khu vực dân cư, vận hành thông suốt. Phát huy vai trò trung tâm giao
dịch, lưu chuyển hàng hóa giữa các tỉnh/thành phía Nam nói riêng, cả nước nói chung.
+ Thành phố trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, tài
chính quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.
b) Mục tiêu cụ thể
- Giai đoạn từ nay đến năm 2020:
+ Đến năm 2020, đóng góp của ngành dịch vụ đạt tối thiểu 58% GRDP, trong
đó thương nghiệp bán buôn, bán lẻ chiếm 22 - 24% khu vực dịch vụ.
+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 8,55% đến 11,53%/năm và tông mức
bán lẻ hàng hóa đạt 7,78% đến 10,88%/năm.
+ Tỷ trọng bán lẻ hàng hóa theo các loại hình phân phối hiện đại (trung tâm
thương mại, siêu thị...) đến năm 2020 đạt tối thiểu 40%.
+ Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt khoảng
10%/năm giai đoạn 2016 - 2020.
+ Tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử của doanh nghiệp trên
địa bàn đạt tối thiểu 20%/năm giai đoạn 2016 - 2020.
+ Phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng
25%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GRDP đạt khoảng 9% - 10%, tỷ lệ dịch vụ
logistics thuê ngoài khoảng 40%, góp phần kéo giảm chi phí logistics của toàn nền
kinh tế so với GDP còn khoảng 20%.
- Giai đoạn 2021 - 2025:
+ Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10,89% đến 14,02%/năm.
+ Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2021
- 2025 đạt 11,6% đến 12,52%/năm.
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+ Tỷ trọng bán lẻ hàng hóa theo các loại hình phân phối hiện đại (trung tâm
thương mại, siêu thị,...) đên năm 2025 đạt tôi thiêu 50%.
+ Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt khoảng
12%/năm giai đoạn 2021 - 2025.
+ Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng
20%, tỷ trọng đóng góp vào GRDP đạt trên 10%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics
đạt 50% - 60%, góp phần kéo giảm chi phí logistics của toàn nền kinh tế so với
GDP còn khoảng 16% đến dưới 20%.
- Định hướng giai đoạn 2026 - 2030:
+ Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030 đạt 6,82% đến 9,06%/năm.
+ Tốc độ tăng trưởng bình quân của tống mức bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2026
- 2030 đạt 6,77% đến 9,34%/năm.
+ Tỷ trọng bán lẻ hàng hóa theo các loại hình phân phối hiện đại (trung tâm
thương mại, siêu thị,...) đến năm 2030 đạt tổi thiểu 60%.
+ Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt khoảng
11,5%/năm giai đoạn 2026 - 2030.
+ Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GRDP
đạt khoảng 15%, tỷ lệ dịch vụ logistics thuê ngoài khoảng 65%, góp phần kéo giảm chi
phí logistics của toàn nền kinh tế so với GDP còn khoảng 15% - 17%.
3. Nội dung quy hoạch
3.1. Bán buôn - bán lẻ
3.1.1. Mạng lưới chợ
- Đối với chợ bán lẻ tổng hợp khu vực nội thành:
+ Không tăng thêm số lượng chợ ở khu vực nội thành cũ gồm 13 quận: 1,3,
4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò vấp, Tân Bình và Tân Phú. Việc xây
dựng chợ mới (nếu có) chỉ đế phục vụ công tác giải tỏa, di dời các chợ hiện hữu.
+ Hạn chế xây dựng chợ mới ở khu vực nội thành phát triển gồm 6 quận: 2,
7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân. Việc xây dựng chợ mới chỉ thực hiện khi có nhu
cầu thật sự của Nhân dân.
+ Sửa chữa, nâng cấp các chợ hiện hữu. Tập trung duy tu, bảo tồn những chợ
có giá trị lịch sử, văn hóa như chợ Ben Thành, Bình Tây, Bà Chiểu, An Đông... để
đáp ứng nhu cầu trao đổi mua bán của người dân, kết hợp phát triển du lịch.
+ Rà soát, lựa chọn các chợ hoạt động không hiệu quả, có diện tích xây dựng
từ 800 - 1.000 m2 ừở lên để nâng cấp, chuyển đổi công năng thành các loại hình
phân phối hiện đại phù hợp dựa trên nguồn vốn xã hội hóa.
- Đối với chợ bán lẻ tổng hợp khu vực ngoại thành gồm các huyện Hóc Môn,
Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh và cần Giờ:
+ Sửa chừa, nâng cấp các chợ hiện hữu.
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+ Xem xét xây dựng mới chợ hạng III để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày
của Nhân dân. Xem xét xây dựng mới chợ hạng I hoặc hạng II ở khu vực trung tâm
của huyện, làm hạt nhân của mạng lưới chợ dân sinh phục vụ các xã, cụm dân cư.
- Đối với chợ bán buôn:
+ Đối với 03 chợ đầu mối bán buôn nông sản thực phẩm Bình Điền, Thủ
Đức, Hóc Môn: Hoàn thiện công năng, từng bước nâng cấp thành các trung tâm bán
buôn, xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm và địa điểm tham quan, mua sắm du lịch
của khu vực phía Nam.
+ Đối với chợ bán buôn các mặt hàng khác: Duy tu, nâng cấp nhằm củng cố
vai trò đầu mối bán buôn và địa điểm tham quan, mua sắm du lịch đối với thành
phố và các tỉnh phía Nam.
3.1.2. Siêu thị
- Khu vực nội thành cũ:
+ Giữ nguyên hoặc nâng cấp các siêu thị hiện hữu;
+ Ưu tiên phát triển siêu thị vừa và nhỏ (hạng II, III) để tránh ùn tắc giao thông;
+ Khuyến khích chuyển đổi công năng các chợ cũ, hoạt động không hiệu quả
thành siêu thị.
- Khu vực nội thành phát triển: Khu vực này sẽ phát triển các khu đô thị mới,
hiện đại nên định hướng phát triển siêu thị như sau:
+ Phát triển đại siêu thị, siêu thị hạng I ở những vị trí giao thông thuận lợi
như khu vực cửa ngõ thành phố, các tuyến đường vành đai, các khu đô thị có quy
mô lớn.
+ Phát triển siêu thị hạng II hoặc hạng III phù họp với quy mô dân số của các
khu dân cư (còn lại).
- Khu vực ngoại thành:
+ Phát triển siêu thị hạng I trong các khu đô thị mới Tây Bắc và khu đô thị
Hiệp Phước.
+ Phát triển siêu thị hạng II ở khu vực trung tâm các huyện.
+ Phát triển siêu thị hạng II hoặc hạng III phù hợp với quy mô dân số của các
khu dân cư, cụm dân cư.
- Khuyến khích phát triển siêu thị tại các khu đô thị mới (Khu đô thị mới Thủ
Thiêm; Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa; Khu đô thị Tây Bắc; Khu đô thị cảng
Hiệp Phước; Khu đô thị du lịch biển cần Giờ; Khu thương mại ngầm), khu vực kết
nối các tuyến giao thông, khu vực nhà ga các tuyển đường sắt đô thị (metro).
3.1.3. Trung tâm thương mại
- Khu vực nội thành cũ: Phát triển các trung tâm thương mại mang tầm khu
vực Đông Nam Á.
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- Khu vực nội thành phát triển: Phát triển các trung tâm thương mại có quy
mô phù hợp với khu dân cư. Phát triển trung tâm thương mại quy mô lớn, tầm quốc
tế tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.
- Khu vực ngoại thành: Phát triển trung tâm thương mại có quy mô phù hợp
với khu dân cư.
- Khuyến khích phát triển Trung tâm thương mại tại các khu đô thị mới (Khu
đô thị mới Thủ Thiêm; Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa; Khu đô thị Tây Bắc; Khu
đô thị cảng Hiệp Phước; Khu đô thị du lịch biển cần Giờ; Khu thương mại ngầm),
khu vực kết nối các tuyến giao thông, khu vực cửa ngõ thành phố và khu vực nhà ga
các tuyên đường săt đô thị (metro).
3.1.4. Cửa hàng bán lẻ
+ Khuyến khích nâng cấp, sáp nhập cửa hàng tạp hóa vào các chuỗi cửa hàng
tiện lợi theo phương thức nhượng quyền thương mại để vừa hiện đại hóa cơ sở hạ
tầng, vừa cải tiến phương thức kinh doanh.
+ Khuyến khích phát triển cửa hàng chuyên doanh tập trung thành các tuyến
đường chuyên doanh từng nhóm sản phẩm, vừa tạo thành nét đặc trưng, lợi thế kinh
doanh cho các khu vực khác nhau trên địa bàn, vừa thuận lợi cho công tác quản lý
nhà nước chuyên ngành.
+ Khuyến khích phát triển cửa hàng tiện lợi tại các chung cư, khu dân cư, khu
công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kết nối các tuyến giao thông, khu vực nhà ga
các tuyên đường săt đô thị (metro).
+ Khuyến khích hình thành các chuỗi cửa hàng có thương hiệu theo phương
thức nhượng quyên kinh doanh.
3.1.5. Thương mại điện tử
- Khuyến khích phát triển các hình thức mua sắm hiện đại, thông minh; đẩy
mạnh thương mại điện tử trên thiết bị di động (mobile commerce) theo hướng đáp
ứng nhu cầu mua sắm của từng cá nhân.
- Khuyến khích ứng dụng thương mại điện ưr theo hướng kết hợp chặt chẽ,
đan xen với các loại hỉnh phân nhoi hiện hrru liêu irên (có địa điểm bán hàng cụ thể
- offline) đế tạo T^àrứi pnuơng thức phàn phối đa kênh.
- Kb''-.en khích phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại
điện tư, góp phần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp của doanh nghiệp trẻ trên địa
bàn thành phố.
3.2. Xuất nhập khẩu
3.2.1. Xuất khẩu
Tiếp tục phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững, vừa mở
rộng quy mô xuất khẩu, vừa chú trọng nâng cao giả trị gia tăng xuất khẩu trên cơ sở
tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

- về sản phẩm: Chọn lọc để có chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát trien
xuất khẩu những mặt hàng thành phố có lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh/thành
trong nước nói riêng, so với khu vực Đông Nam Á nói chung. Tập trung xuất khẩu
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sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ
cao, sản phẩm thân thiện với môi trường như: vi mạch bán dẫn, phần mềm công
nghệ thông tin, sản phẩm nội dung số,...

- về thị trường:
+ Tận dụng tốt cơ hội mở cửa thị trường của nước ngoài và lộ trình cắt giảm
thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa Việt
Nam sang các thị trường đã ký FTA.
+ Tổ chức xây dựng và từng bước phát triển hệ thống phân phối hàng Việt
Nam tại thị trường nước ngoài. Khuyến khích hoạt động của cộng đồng người Việt
Nam ở nước ngoài trong tổ chức phân phối hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân
phối tại nước nhập khẩu.
- Khuyến khích phát triển các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu như: Tư vấn pháp lý,
tài chính, bảo hiểm, hội chợ, triển lãm, logistics... để vừa phục vụ doanh nghiệp
trên địa bàn, vừa phục vụ doanh nghiệp các tỉnh/thành và thương nhân quốc tế.
3.2.2. Nhập khẩu
Phát triển sản xuất nguyên, nhiên, vật liệu, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục
vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hàng tiêu dùng trong nước.

- về sản phẩm: cần đáp ứng yêu cầu nhập khẩu nhóm hàng máy móc thiết bị
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năng lượng, vật tư; định hướng nhập khẩu ổn định cho các ngành sản xuất sử dụng
níruvên, nhiên, vật liệu mà khai thác, sản xuất trong nước kém hiệu quả hoặc có tác
động xấu đcr; môi trường.
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- về thị trường: Tích cực đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, nhất là thị trường
cung cấp nguyên, nhiên, vịt 'iệu phục vụ sản xuất những sản phẩm thành phố có lợi
thế cạnh tranh quốc tế.
3.3. Hội chợ triển lãm thương mại
Nâng cao chất lượng tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn, đưa
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm xúc tiến thương mại của khu vực phía
Nam nói riêng, cả nước nói chung; là đầu mối trưng bày, giới thiệu hàng hóa, kết
nổi giao thương giữa các tỉnh/thành trong cả nước và giữa thương nhân Việt Nam
với thương nhân quốc tế.
Phát triển hạ tầng trung tâm hội chợ, triển lãm thương mại theo hướng:
+ Thành lập thêm các Trung tâm hội chợ, triển lãm quốc tế có quy mô lớn ở
Thủ Thiêm (Quận 2), Hiệp Phước (huyện Nhà Bè),...
+ Tiếp tục tận dụng khuôn viên các trung tâm văn hóa, thể dục thể thao,... khu
vực nội thành để tổ chức các hội chợ, phiên chợ, triển lâm thương mại quy mô nhỏ.
3.4. Hậu cần (logistics) - Chuỗi cung ứng
Phát triển logistics sẽ giúp thành phố nâng cao vai trò trung tâm phân phối,
trung chuyển hàng hóa, cửa ngõ xuất - nhập khẩu trọng yếu của cả nước và có vị thế
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ngày càng quan trọng trong mạng lưới phân phối hàng hóa quốc tế ở khu vực Đông
Nam A. Thành phô khuyên khích phát triên logistics theo hướng:
- Sớm hình thành và phát triển nhanh thị trường dịch vụ logistics trọn gói
3PL dựa trên nên tảng: (1) Hạ tầng bến cảng, kho bãi, giao thông được kết nối tối
ưu; (2) Môi trường pháp lý, công tác quản lý nhà nước (về logistics) minh bạch,
hiệu quả; (3) Cộng đông doanh nghiệp logistics chuyên nghiệp, có nguôn nhân lực
chât lượng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, đủ sức cung câp dịch vụ logistics trọn
gói 3PL với giá thành cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp xuất nhập
khâu, phân phôi (bán buôn, bán lẻ).
- Hình thành mạng lưới trung tâm logistics (trung tâm phân phối hàng hóa) để
trung chuyên, cung câp hàng hoá cho các chuôi phân phôi trong nội thành (siêu thị,
cửa hàng bán lẻ...).
- Phát triển các trung tâm logistics phục vụ trung chuyển hàng hóa giữa
Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh/thành, hàng hóa xuất - nhập khẩu thông qua
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gắn với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng đường
sông, cảng biên.
- Định hướng phát triển e-logistics, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng
dụng kỹ thuật hiện đại ừong quản trị logistics; xác định các điều kiện hỗ trợ phát triển
nhà cung cấp dịch vụ logistics với hiệu suất và hiệu quả hoạt động cao.
4ế Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư
- Ke hoạch Phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2020.
- Chương trình Nâng cấp, sửa chữa mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
- Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hệ thống phân phối.
- Chương trình Hợp tác thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các
tỉnh/thành Đông - Tây Nam bộ.
- Chương trình Bình ổn thị trường.
- Đe án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn Thành ị:l.~ Hồ chí Minh giai đoạn
2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
- Đt án Phí"
.. >_^1ULÌ
s trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến
năm 2025, định iiướng đến năm 2030.
- Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn 2016 - 2020.
5. Các giải pháp thực hiện quy hoạch
5.1. Nhóm giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng ngành thương mại
5.1.1. Mạng lưới chợ
- Xây dựng, hoàn thiện các công trình phụ trợ (bãi xe, nhà vệ sinh, kho
hàng...) và nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất - hạ tầng chợ đã xuống cấp, đồng thời
phát huy hết công suất hoạt động của các chợ hiện hữu.
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- Hoàn thiện căn cứ pháp lý về việc thuê và sử dụng điểm kinh doanh tại chợ.
- Tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ mua bán ở chợ theo hướng đảm bảo an
toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nguồn gốc xuất xứ, giá cả rõ ràng đế nâng cao
sức cạnh tranh với các loại hình phân phổi khác.
- Xây dựng chính sách kết hợp giữa ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa:
huy động từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong chợ,..Ễ để có nguồn vốn đáp ứng
nhu càu xây dựng, nâng cấp, sửa chữa chợ.
- Rà soát, xây dựng phương án chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ
chợ đổi với những chợ hoạt động không hiệu quả.
- Rà soát, đổi mới công tác quản lý chợ theo hướng:
+ Chuyển dàn mô hình Ban Quản lý chợ sang mô hình Công ty Quản lý và
kinh doanh chợ và Họp tác xã Quản lý Chợ;
+ Đối với chợ do nhà nước quản lý (thông qua Ban Quản lý chợ): khẩn
trương hoàn thiện, triển khai cơ chế đấu thầu phù hợp để tìm kiếm, lựa chọn những
đơn vị có năng lực kinh doanh, khai thác và quản lý chợ phù hợp thuộc các thành
phần kinh tế;
+ Đối với chợ do ngân sách nhà nước đàu tư xây dựng mới: chủ động triển
khai cơ chế đấu thầu phù họp để lựa chọn đơn vị khai thác và quản lý chợ sau khi
chợ được xây dựng xong.
D.i.z. õitù Liiị va 11 ừng iaiii liiuOiig niạl

- Thiết lập môi trường pháp lý thuận lợi giúp các doanh nghiệp bán lẻ cạnh
tranh lành mạnh, có điều kiện phát triển nhanh chóng để đến năm 2025 - 2030 hình
thành được tối thiểu 05 tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Việt Nam.
- Xây dựng, triển khai Ke hoạch Phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2020 trên
cơ sơ can đui i'ắl. -V,:
cần phát triển và tính khả thi của dự án cụ thể. Theo đó, bên
,.~:ẳ'Vie về địa điểm thành lập siêu thị, trung tâm
canh các tiêu chí mang ĩmn
thương mại, các sở - ngành chức năng va
"Ẻ
'Z:\ :pân - huyện pưỏi hợp chặt
chẽ trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích dừ liệu cơ bản phục vụ công tác kiêm ưa
nhu cầu kinh tế (ENT) theo các cam kết quốc tể Việt Nam đã tham gia, cụ thế gồm:
+ Số lượng, quy mô, phạm vi kinh doanh, nhóm hàng kinh doanh chủ yếu của
các loại hình bán lẻ trên từng quận - huyện, phường - xã - thị trấn, gồm: chợ, siêu thị,
trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa. Đây là căn cứ cơ bản xác
định nguồn cung hàng hóa (theo từng nhóm hàng) trên địa bàn cần xem xét.
+ Quy mô dân cư phân chia theo trong độ tuổi lao động và ngoài tuổi lao
động, tỷ lệ gia tăng dân số dự kiến trong 05 năm trên từng quận - huyện, phường xã - thị trấn; mức thu nhập bình quân (nếu có). Đây là căn cứ cơ bản xác định nhu
cầu, khả năng tiêu dùng trên địa bàn.
+ Thực trạng, quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông của từng quận huyện, phường - xã - thị trấn. Đây là cơ sở xem xét mức độ ảnh hưởng đến tình
hình giao thông của dự án đang xem xét.

5.1.3. Cửa hàng bán lẻ
- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các chuỗi cửa hàng bán lẻ
hiện đại, kinh doanh tổng hợp (cửa hàng tiện lợi) hoặc chuyên doanh lương thực,
thực phấm, hàng tiêu dùng thiết yếu, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân tại
các khu vực vùng ven, ngoại thành, khu công nghiệp, khu chế xuất, các chung cư
xây mới để thay thể, đẩy lùi các điểm kinh doanh tự phát.
- Khuyến khích các hộ kinh doanh bán lẻ ở các mặt tiền đường nhưng chưa
hiệu quả chuyển đổi sang các mô hình cửa hàng bán lẻ hiện đại (nêu trên).
- Khuyến khích sáp nhập hoặc nâng cấp cửa hàng tạp hóa theo mô hình các
chuồi cửa hàng bán lẻ hiện đại
5.1.4. Trung tâm hội chợ, triển lãm thương mại
a) Trung tâm hội chợ, triển lãm quy mô lớn
- Rà soát quỹ đất ở khu vực nội thành phát triển hoặc ngoại thành, có thể xây
dựng trung tâm hội chợ, triển lãm với sức chứa tối thiểu 1.000 gian hàng tiêu chuẩn
để khuyển khích, mời gọi đầu tư. Từ nay đến 2020 tập trung triển khai:
+ Mở rộng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC) ở khu Phú Mỹ
Hưng, Quận 7 (tổng diện tích 11,8 ha, mới hoạt động giai đoạn I khoảng 3 ha);
+ Xây dựng Trung tâm Hội chợ, triển lãm quốc tế ở Khu đô thị mới Thủ
Thiêm, Quận 2 (tổng diện tích 8,3 ha);
+ Xác định địa điểm, kêu gọi đầu tư xây dựng Khu phức hợp Trung tâm Hội
chợ, triển lãm quốc tế (loại A - quy mô tối thiểu 30 ha) ở Khu đô thị cảng Hiệp
Phước, huyện Nhà Bè hoặc các khu vực khác phù hợp.
- Kêt hợp nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng trung tâm hội chợ, triển lãm
thương mại và một phần ngân sách hồ trợ để phát triển hạ tầng giao thông.
b) Đổi với hội chợ, triển lãm thương mại quy mô nhỏ
Đe phục vụ nhu cầu giới thiệu sản phẩm tiêu dùng cho Nhân dân thành phố,
các địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại quy mô nhỏ, yêu cầu: (1) bố trí
50 - 150 gian hàng tiêu chuẩn; (2) Hạ tầng, trang thiết bị phù hợp, bố trí các phân
khu phụ trợ cơ bản: giữ xe, vệ sinh, ăn uống. Giải pháp thực hiện: rà soát mặt bằng
các công trình văn hóa, xã hội, thể dục thể thao do nhà nước quản lý tại các quận huyện, có diện tích phù hợp, có sẵn hạ tầng cơ bản: điện, nước, phòng cháy chữa
cháy, giữ xe,... đế tổ chức hội chợ, phiên chợ, triển lãm thương mại quy mô nhỏ,
phục vụ người dân trong khu vực.
5.1.5. Hạ tầng logistics
- Hình thành mạng lưới trung tâm phân phối hàng hóa để làm nơi tập trung,
lưu trữ, cung cấp hàng hóa cho các chuồi phân phối hoạt động trong nội thành (siêu
thị, cửa hàng bán lẻ,...). Những trung tâm này được đặt tại các khu vực đầu mối
giao thông như sân bay, bển cảng, ga đường sắt hoặc trên các tuyến đường lớn ở
khu vực vùng ven, ngoại thành,... phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế
- xã hội, các quy hoạch ngành liên quan và có đủ quỹ đất đế thực hiện.
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- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm
phục vụ cho hoạt động logistic, kêu gọi đầu tư các trung tâm logistics phục vụ trung
chuyển hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh/thành, hàng hóa xuât nhập khẩu thông qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phát triển các trung tâm logistics phục vụ trung chuyến hàng hóa giữa
Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh/thành, hàng hóa xuất - nhập khẩu thông qua
địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh, được đặt tại các cảng biên, cảng sông, cảng hàng
không, khu vực đầu mối giao thông liên tỉnh, cụ thể:
+ Hai (02) trung tâm logistics quy mô lớn đặt tại khu vực phía Bắc và phía
Nam thành phố. Quy mô mỗi trung tâm đến năm 2020 đạt tối thiểu 40 ha và đến
năm 2030 là trên 70 ha. Phạm vi phục vụ chủ yếu gồm Thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh lân cận phía Bắc, phía Nam thành phố; kết nối với các cảng cạn, cảng biển,
nhà ga, bến xe, các khu công nghiệp, khu chế xuất,...
+ Một (01) trung tâm logistics chuyên dụng hàng không tại cảng hàng không
quốc tế Tân Sơn Nhất - Long Thành hoặc trên tuyến đường kết nối trực tiếp đến cảng
hàng không với quy mô tối thiểu 3 - 4 ha (giai đoạn I) và 7 - 8 ha (giai đoạn II).
5.2. Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ hồ trợ thương mại
- Dịch vụ logistics
+ Thành lập Ban Chỉ đạo Logistics Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là
đầu mối xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược tổng thể phát triển ngành logistics
trên địa bàn, kề hoạch phát triên các trung tâm logistics, hệ thống cảng cụ thể,... Dự
kiến thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông
vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Hải quan và các sở - ngành khác liên quan.
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Phát triển ngành logistics trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm
phục vụ cho hoạt động logistics, kêu gọi đầu tư các trung tâm logistics phục vụ
trung chuyển hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh/thành, hàng hóa
xuất - nhập khẩu thông qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổ chức hội chợ, triển ỉãm thương mại
+ Khuyến khích, mời gọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư
xây dựng, kinh doanh các trung tâm hội chợ, triển lãm thương mại quy mô lớn.
+ Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung
cấp dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.
5.3. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành thương mại
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chợ, nghiệp vụ về an toàn thực
phẩm, chống hàng gian, hàng giả, phòng cháy chữa cháy,... phù hợp với trình độ,
điều kiện thực tiễn của cán bộ, nhân viên quản lý chợ.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bán lẻ thông qua bồi dưỡng nghiệp vụ
quản lý, phát triển mạng lưới bán lẻ. Tập huấn nghiệp vụ, phổ biến pháp luật
thương mại cho đội ngũ quản lý và nhân viên bán hàng tại các siêu thị, trung tâm
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thương mại, tiểu thương các chợ theo hướng kết họp giữa lý thuyết với tham quan,
học tập kinh nghiệm thực tê.
Đấy mạnh hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỳ năng ứng dụng thương mại điện tử
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể về các giải pháp ứng dụng
thương mại điện tử phù hợp như: phân mêm quản lý hàng hóa, thu - chi dành cho
cửa hàng bán lẻ; giải pháp xây dựng, kết nối website bán hàng với chuỗi cửa hàng
sẵn có; giải pháp bán hàng trên mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tó,...
Hướng dẫn thủ tục pháp lý để khuyến khích các hộ kinh doanh, các cá nhân
mạnh dạn thành lập doanh nghiệp phân phối ở các cấp độ, quy mô khác nhau.
Gắn kết các nội dung trên vào chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của
thành phố.
5.4. Nhóm giải pháp về vốn
a) Đối với mạng lưới chợ
Nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng chợ bao gồm:
- Ngân sách nhà nước;
- Nguồn vốn từ các thành phần kinh tế;
- Vận động thương nhân đóng góp.
Theo đó khuyến khích nguồn vốn xã hội hóa từ các thành phần kinh tế,
thương nhân kinh doanh tại chợ. Ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ đối với các chợ
do Nhà nước đầu tư nhưng khó thu hút nguồn vốn xã hội hóa.
b) Đối với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ
Kinh phí thực hiện các dự án phát triển siêu thị, irung tâm thương mại, cửa
hàng bán lẻ được huy động từ nguồn xã hội hóa.
c) Đổi với các dịch vụ hỗ trợ thương mại
Kinh phí thực hiện các dự án xây dựng trung tâm logistics, trung tâm hội chợ,
triển lãm được huy động từ nguồn xã hội hóa.
5.5. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
a) Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm trong hệ thống phân phối
- Đối với mạng lưới chợ
+ Xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng mạng lưới chợ trên cơ sở đáp
ứng các tiêu chí về đảm bảo an toàn thực phẩm.
+ Nâng cao chất lượng thực phẩm kinh doanh tại chợ: Từng bước xây dựng
được nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ để đưa
vào các chợ. Trước mắt tập trung vào các nhóm thực phẩm thiết yếu (thịt heo, rau
củ,...) phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của Nhân dân.
+ Cải thiện chất lượng phục vụ tại chợ thông qua: Tập huấn kiến thức an toàn
thực pham cho thương nhân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ,...
- Đối với kênh phân phối hiện đại
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+ Khuyến khích doanh nghiệp phân phối tiến hành sàng lọc, kinh doanh thực
phâm an toàn, hô trợ nâng cao thương hiệu, thị phân cho nông sản thực phâm chât
lượng cao, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển trong giai đoạn tới.
+ Ưu tiên giới thiệu, kết nối các sản phẩm thực phẩm đã được cơ quan quản
lý có thẩm quyền, các tổ chức đánh giá uy tín chứng nhận an toàn (VietGap,
GlobalGap, "Chuỗi thực phẩm an toàn",...), đảm bảo chất lượng, truy xuất được
nguồn gốc vào các kênh phân phổi hiện đại của thành phố.
b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường
- Đối với mạng lưới chợ
+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý chợ nhằm
chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời những vi phạm trong đầu tư xây dựng, nâng
cấp, sửa chữa chợ; công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, bảo vệ an
ninh trật tự.
+ Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm minh hành vi buôn bán hàng giả,
hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không
rõ nguồn gốc xuất xứ của thương nhân các chợ.
- Đối với siêu thị, trung tâm thương mại
+ Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan chức năng để xây dựng kế
hoạch, tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại đối với các doanh
nehiệo nhân Dhối. trone đó chú trọne các quy định về ehi nhãn hàng hóa, niêm yết
giá bán, thực hiện khuyến mãi, quảng cáo, đo lường và an toàn thực phẩm.
+ Xử lý kịp thời những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, lạm dụng vị thế
thống lĩnh thị trường, độc quyền của các doanh nghiệp bán lẻ có quy mô lớn nhằm
bảo vệ quyền lợi họp pháp của doanh nghiệp sản xuất và phân phối có liên quan,
cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
- Đối với hội chợ, triển lãm thương mại
+ Tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại đổi vói tất cả hội chợ,
triển lãm thương mại được tổ chức trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời vi
phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng,...
+ Sau khi nghiên cứu, xác định những điều kiện cần thiết tối thiểu đối với địa
điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại quy mô nhỏ (dưới 150 gian hàng tiêu
chuẩn), ngừng cấp phép tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở những địa điểm dễ
gây ùn tắc giao thông, không đủ hạ tầng cơ bản: Điện, nước, phòng cháy chữa cháy,
giữ xe,...
- Thương mại điện tử
+ Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp
luật về thương mại điện tử, trang bị phương tiện, phần mềm chuyên dụng cho Chi
cục Quản lý thị trường, Thanh tra Sở Công thương để có đủ năng lực phát hiện, xử
lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại điện tử nói riêng, vi phạm
pháp luật thương mại nói chung; tạo chỗ dựa, niềm tin giúp người tiêu dùng và
doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng thương mại điện tử.
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+ Xem xét kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chuyên trách thực thi quản lý
nhà nước vê thương mại điện tử trên địa bàn để có đủ năng lực theo dõi, kiểm soát
tình hình giao dịch thương mại điện tử, từ đó có căn cứ thực tiễn để tham mưu xây
dựng và tổ chức thực hiện các chương trình khuyến khích phát triển thương mại
điện tò nói riêng, công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử nói chung.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin ngành thương mại
+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật thương mại định kỳ hàng
năm; tố chức đánh giá, đúc kểt kinh nghiệm triển khai nhằm đảm bảo doanh nghiệp và
người dân được tiêp cận thông tin đầy đủ, chính thống.
+ Nâng cao chất lượng thu thập, cung cấp thông tin chuyên ngành thương
mại cho 03 nhóm đối tượng:
> Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Chủ động khảo sát, thu thập thông tin
theo nhu cầu quản lý thực tiễn để có nguồn dữ liệu tin cậy, phục vụ tốt công tác xây
dựng, triển khai, đánh giá kết quả các chương trình, kế hoạch phát triển ngành.
> Đối với doanh nghiệp: Nâng cao chất lượng thông tin cung cấp cho doanh
nghiệp theo hướng: vừa chuyên sâu - vừa cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tiễn như:
thông tin chọn lọc trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương dành cho doanh
nghiệp ngành may, doanh nghiệp sản xuất nông sản,...
> Đối với người tiêu dùng: Thông tin phải chính xác, tránh gây hoang mang,
ngộ nhận cho Nhân dân. Tập trung hướng dẫn Nhân dân cách thức tự bảo vệ mình
khi mua hàng, biết thông tin cơ quan có thẩm quyền để liên hệ khi cần thiết.
- Trên tinh thần phát huy nguồn lực xã hội trong phát triển ngành thương mại,
cần cung cấp đầy đủ, rộng rãi thông tin về quy hoạch định hướng phát triển hệ
thống siêu thị, trung tâm thương mại; thông tin về các chợ hoạt động không hiệu
quả cần chuyển đổi công năng; thông tin mời thầu khai thác và quản lý chợ,...
- Xây dựng cổng thông tin logistics để giúp các doanh nghiệp xuất nhập
khấu, doanh nghiệp phân phổi, sản xuất có điều kiện tìm hiểu, hợp tác với cộng
đồng doanh nghiệp logistics.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
+ Đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Phấn
đấu nâng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4.
+ Nâng cấp cổng thông tin của các sở - ban - ngành nhằm tăng cường các
kênh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Thành phố; đồng thời
tạo sự kết nối giữa cơ quan quản lỷ nhà nước với các tổ chức, cá nhân.
- Tăng cường kết nối doanh nghiệp
+ Tổ chức các hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp sản
xuất, kết nối doanh nghiệp sản xuất với nhà phân phối và kết nối doanh nghiệp
thành phố với doanh nghiệp địa phương khác trong nước và doanh nghiệp nước
ngoài nhằm thúc đẩy hình thành các mối quan hệ hợp tác kinh doanh.
+ Thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn với nhau,
giữa doanh nghiệp phân phối truyền thống (offline) với doanh nghiệp thương mại

điện tử (online); kết nối giữa doanh nghiệp phân phối thành phố với các doanh
nghiệp sản xuất trong cả nước, nhất là doanh nghiệp các tỉnh phía Nam. Phương thức
thực hiện: nghiên cứu xây dựng, triên khai một sô chương trình như: Kêt nôi cung cầu thực phẩm an toàn, kết nối cung - cầu đặc sản Việt Nam, tháng khuyến mại (cả
trực tuyến và truyền thống),... nhằm tạo điều kiện giao lưu, hợp tác trong cộng đồng
doanh nghiệp, từ đó tạo thành sức mạnh tổng thể trong cạnh tranh quốc tế.
+ Cơ quan nhà nước hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, mời gọi doanh nghiệp tham
gia các hội chợ, triển lãm thương mại quan trọng, đáp ứng tiêu chí: (1) Quy mô từ
400 gian hàng trở lên; (2) Triển lãm chuyên ngành thuộc các ngành công nghiệp
trọng yếu của thành phố, các sản phẩm thuộc danh mục bình ổn thị trường, sản
phẩm có tính đặc trưng, đặc sản của các vùng miền trên cả nước,...
+ Định kỳ hàng năm tổ chức hội chợ, triển lãm chuyên ngành đối với các nông
sản đặc trưng của Việt Nam có lợi thế trên thị trường quốc tế như: cà phê, gạo, hạt
điều, hạt tiêu,... để hướng đến trở thành sự kiện có quy mô lớn trong chuỗi hội chợ
nông sản khu vực Đông Nam Á và quốc tế như: chuỗi hội chợ International Cafe
Show, Seaíood Expo,... Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn tham dự hội chợ, triển lãm để
tiếp cận, mở rộng thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố.
+ Tổ chức thực hiện Chương trình Liên kết hàng Việt vào hệ thống phân phối.
- Giải pháp liên kết, hợp tác thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với
các tỉnh, thành.
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giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 20 tỉnh, thành Đông - Tây - Nam bộ, nội dung
chủ yếu gồm:
+ Phối họp thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường; kịp thời cập nhật, chia sẻ
thông tin thị trường, điều phối hàng hóa, phối hợp xử lý biến động thị trường (nếu có).
+ Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp các bên đầu tư, liên kết đầu tư
sản xuất, kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối, xây dựng vùng nguyên liệu, tạo
nguồn hàng bình ổn thị trường.
+ Phối hợp thực hiện các hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại,
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên hàng nông sản, đặc sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực
phẩm, được nuôi trồng theo quy trình VietGap, GlobalGap; hướng đến xây dựng
thương hiệu đối với các mặt hàng nông sản, đặc sản ở từng địa phương, vùng, miền;
nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối phục vụ nhu cầu tiêu dùng
trong nước và xuất khẩu.
+ Phối họp xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn, liên kết lưu thông hàng
hóa xuyên suốt từ sản xuất, nuôi trồng đến phân phối tận tay người tiêu dùng.
+ Tăng cường phối hợp, liên kết kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông giữa
các địa phương, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo an toàn thực
phẩm, thúc đẩy hoạt động sơ chế tại nguồn.
+ Liên kết hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, đào tạo nguồn nhân lực, nâng
cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý ngành thương mại, ứng dụng
Thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3ễ Giải pháp tố chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5
năm giai đoạn 2011 - 2015 được thể hiện tập trung vào 5 nhóm giải pháp như sau:
- Nhóm giải pháp về đầu tư và phát triển: Tăng cường công tác phát triển quỳ
đất; đẩy mạnh công tác đấu thầu dự án để chọn nhà thầu có năng lực; lập kế hoạch
thu tiền các dự án đã giao đất nhưng chưa thu tiền, cho phép nhà đầu tư nộp tiền sử
dụng đất nhiều đợt; sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư cho các dự án; phát triển giao
thông găn với kê hoạch đô thị hóa; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu đô thị mới
Thủ Thiêm; nhanh chóng hình thành 4 trung tâm chính phía Đông, phía Nam, Tây
Nam, Tây Băc và 2 trung tâm hôn họp ở Hóc Môn và Nhà Bè.
- Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách: Kiến nghị điều chỉnh các khoản thu
liên quan đến đất đai chưa phù hợp; điều chỉnh các chính sách liên quan đến bồi
thường giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, giảm dần khiếu
nại của người dân; xây dựng cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư hạ tầng; rà soát
và điều chỉnh các chính sách về xã hội hóa nhằm khuyến khích các nhà đàu tư tham
gia đâu tư những công trình y tể, giáo dục, văn hóa; đề xuất chính sách quản lý đất
đai phù hợp với mô hình chính quyền đô thị trong tương lai.
- Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện: Cải cách thủ tục hành chính tạo điều
kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; tiến hành ngay công tác lập quy hoạch các công trình
ngâm; chọn nhừng nhà đâu tư có năng lực đê đâu tư những dự án lớn; công khai các
dự án đâu tư trong quá trình giao dự án và triên khai thực hiện dự án; tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất; nhà nước chủ động nắm giữ nhiều quỳ đất để duy trì mặt bằng giá đấí
ở mức họp lý; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân sử
dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả cao đồng thời nâng cao nhận thức
bảo vệ môi trường.
- Nhóm giải pháp về thích ứng với biến đối khí hậu và chuyển dịch cơ cấu
kirh tế: Nghiêm cấm việc sun lấp SÔPC xạch không theo quy hoạch; phát triển nhiều
mảng xcr)h lnfr> tại những vùng đdi thấp và tận dụng tối đa những phần đất trống để
tạo mảng xanh cho đo im; các cơ sở sản xuất phải được bố trí vào các khu, cụm
công nghiệp để đảm bảo vệ sinh môi trường; tiếp tục họp tác với các tỉnh trong
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm
áp lực về đất đai cho thành phố.
- Nhóm giải pháp bảo vệ quỹ đất nông nghiệp: Bảo vệ nghiêm ngặt đối với
đất rừng, đất nông nghiệp và đặc biệt là đất trồng lúa theo quy hoạch; tập trung và
đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ
kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng suất thấp sang các loại hình có
hiệu quả cao hơn; đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tại các khu vực đất nông
nghiệp tập trung.
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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