năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều
sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình
đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tập
trung phát triển một số kết cấu hạ tầng đồng bộ trọng điểm gắn với chỉnh trang
đô thị, kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô
nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh và
phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành
chính, đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử.
Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Điều 2. Các chỉ tiêu chủ yếu
1. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,3 - 8,5%.
2. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP trên 36%.
3. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP.
4. Thu ngân sách đạt 100% dự toán.
5. Thành lập mới 46.000 doanh nghiệp.
6. Giảm 1% hộ nghèo theo chuẩn Chương trình giảm nghèo bền vững
thành phố giai đoạn 2016 - 2020,
7. Tạo việc làm mới cho 130.000 lao động.
8. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 80%.
9. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,8%.
10. Diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2.
11. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 19,1 m2/người.
12. Đạt 270 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi).
13. Đạt 18 bác sỹ/10.000 dân.
14. Đạt 42 giường bệnh/10.000 dân; đạt 45,5 m2 sàn xây dựng/1 giường bệnh.
15. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%.
16. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%. Tổng lượng khai thác
nước dưới đất giảm 31,2% so với năm 2017.
17. Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.
18. Tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 95%.
19. Tỷ lệ xử lý nước thải y tế đạt 100%.
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20. Phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng năm 2018 về hiệu quả quản trị và
hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ
số cải cách hành chính (PAR-index) như sau:
-

PAPI vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước.

-

PCỈ vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

-

PAR-index vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Điều 3. Các nhiệm vụ cụ thể theo phụ lục Chương trình công tác của ủy
ban nhân dân thành phố năm 2018 (đính kèm).
Điều 4ế Tổ chức thực hiện

ỉ . Các sở, ban, ngành, úy ban nhân dân các quận - huyện, doanh nghiệp
thuộc thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, đơn vị; trong
đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể lãnh đạo,
đơn vị, cán bộ phụ trách, thực hiện; hàng quý có kiểm điếm, đánh giá tình hình
và báo cáo theo quy định.
Giao Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tham mưu, bố trí để Chủ tịch,
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố họp thông qua Ke hoạch, chương trình
hoạt động năm 2018 của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc
thành phổ trong tháng 1 năm 2018.
2. Trong quá trình triển khai kế hoạch, yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban ngành, ủy ban nhân dân các quận - huyện, doanh nghiệp thuộc thành phố quản
lý chú ý tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm hoạt động công vụ; kiếm tra,
giám sát, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá
nhân; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Chủ động
theo dõi, giám sát để đề xuất chính sách phù hợp và linh hoạt; kiến nghị, đề xuất
những giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đổi với hoạt động của cán
bộ và cơ quan nhà nước. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải
quyết những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp và nhân dân. Nâng cao vai
trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, điều
hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.
3. Định kỳ hàng tháng, ủy ban nhân dân thành phố tổ chức làm việc với
Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện,
doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố; hàng quý tổ chức giao ban, làm việc
chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực
hiện Quyết định nảy. Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch ủy ban nhân
dân các quận - huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực
hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao; thực hiện
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nghiêm chế độ báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng và
tháng cuối quý.
4. Sở Nội vụ hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm
2018 tương ứng với các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an
ninh, dự toán thu chi ngân sách và của thành phố. Các sở - ban - ngành, quận huyện tổ chức các phong trào thi đua phù họp với nội dung Quyết định này.
5. Trước ngày 10 tháng 11 năm 2018, các sở - ban - ngành, ủy ban nhân
dân các quận - huyện, các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị tố chức sơ kêt,
tổng kết, kiểm điếm tình hình thực hiện Ke hoạch của cơ quan, đơn vị, địa
phương trong năm 2018 và báo cáo kế hoạch năm 2019 cho Chủ tịch úy ban
nhân dân thành phố, Sở Ke hoạch và Đầu tư và Văn phòng ủy ban nhân dân
thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định này,
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 11 năm 2018.
6. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thế
thành phố chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, phát huy quyền
làm chủ các tố chức xã hội, hiệp nội,... của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự
đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thăng
lợi mục tiêu phát íriến kinh tế - xã hội thành phố năm 2018.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở ban - ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch
Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp trực thuộc thành
phố chịu trách rxhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thưòng trực Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (HN và TPHCM);
- Bộ Ke hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-BỘ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực và các Ban HĐND thành phố;
- Thành viên ủy ban nhân dân thành phố;
- ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Các đoàn thể thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; VP
Hội đồng nhân dân thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH, TH(6b); TTCB;
- Lưu: VT (TH-Kiều) J Ĩ 5
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STT Nội dung công việc

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

Thòi gian
trình

Tháng 3, 6,
9/2018

I

Kinh tế

1

Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã
hội và quốc phòng - an ninh quý I; 6
tháng, 9 tháng và các nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm đến cuối năm 2018

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Sỏ' - ban - ngành,
ủy ban nhân dân
các quận - huyện
liên quan

2

Chi thị về xây dựng Kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội và dự toán ngân sách
thành phố và Ke hoạch đầu tư từ ngân
sách nhà nước năm 2019

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Sở Tài chính

Tháng 7/2018

3

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Quyết
định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 3
tháng 8 năm 2012 của ủy ban nhân dân
Thành phố

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Sở - ban - ngành,
ủy ban nhân dân
các quận - huyện
liên quan

Tháng 9/2018

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng
- an ninh năm 20ỉ 8; kế hoạch phát triển
kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng
- an ninh thành phố năm 2019

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Sở - ban - ngành,
ủy ban nhân dân
các quận - huyện
liên quan

Tháng
11/2018

5

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo,
điêu hành của ủy ban nhân dân thành
phố năm 2018

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Sở - ban - ngành,
ủy ban nhân dân
các quận - huyện
liên quan

Tháng
12/2018

6

Danh mục các dự án nhóm A sử dụng
ngân sách của Thành phố theo quy định
của Luật Đầu tư công

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

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

Quý 11/2018

7

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế
hoạch năm 2019 của Thành phố Hồ Chí
Minh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Sở - ban - ngành,
ủy ban nhân dân
các quận - huyện
liên quan

Tháng
11/2018

8

Đe án bổ sung phí mới; tăng mức hoặc
tỷ lệ thu phí cùa 1 loại phí đã được cấp
có thẩm quyền quyết định.

Cơ quan quản
lý thu phí

Sở Tài chính và các
đơn vị có liên quan

Quý 11/2018

9

Đề án thí điểm tăng mức hoặc thuế suất
đối với một số hàng hốa chịu thuế tiêu
thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường

Cục thuế

Các đơn vị liên
quan

Quý III/2018

Ghi chú

!

10

Báo cáo tình hình ihực hiện nhiệm vụ
thu - chi ngân sách nhà nước định kỳ
(quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2018)

Sở Tái chính

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

Tháng 3, 6, 9,
11/2018

11

Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách
năm 2018 và dự toán thu chi ngân sách
năm 2019. Quyết định giao chỉ tiêu dụ
toán thu chi ngân sách thành phố năm
2019

Sờ Tài chính

Sở - ban - ngành;
ứy ban nhân dân
các quận huyện

Tliáng
12/2018

12

Báo cáo quyết toán ngân sách thành phố
năm 2017

Sở Tài chính

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

Tháng
12/2018

13

Đề án tăng thu nhập của cán bộ, công
chức, viên chức khu vực quản lý nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội và đon vị sự nghiệp công lập

Sớ Tài chính

Sở Nội vụ và các
đơn vị có liên quan

Quý 11/20 ỉ 8

14

Phân bổ ngân sách thành phố

Sở Tài chính

Quý IV/2018

15

Đề xuất bổ sung có mục tiêu từ neân
sách Trung ương cho ngân sách thành
phố (nếu có thu vượt dự toán).

Sở Tài chính

Hàng năm

16

Rà soát tài sản công gắn với tài sản trên
đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc trung ương quản lý trên địa bàn
thành phố

Sở Tài chính

17

Đề xuất phương án sử dụng nguồn thực
hiện cải cách tiền lương còn dư

Sở Tài chính

Quỷ 11/2018

18

Đe án huy động phát hành trái phiếu
chính quyền địa phưong hàng năm
(nếu có)

Sở Tùi chính

Hàng năm

19

Đề án "Phát triển xuất khẩu trên địa bàn
thành phố giai đoạn 2017 - 2020, định
hướng đến năm 2030"

Sở Công
thương

Các đơn vị có liên
quan

Tháng 3/2018

20

Chương trình Bình ổn thị trưòng năm
2018 và Tết Kỷ Hợi năm 2019

Sở Công
thương

Các đơn vị có liên
quan

Năm 2018

21

Chương trình Bình chọn sản phẩm công
nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu
năm 2018

Sở Công
thương

Các đơn vị có liên
quan

Tháng
12/2018

Các đơn vị có liên
quan

Quý 11/2018

22

Phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất lúa tại Thành phố Hồ Chí Minh
đến năm 2020 và định hướng đến năm
2025

23

Kế hoạch ừiển khai ISO năm 2018

Sở Khoa học
và Công nghệ

Sở Thông tin và
Truyền thông

Quý 1/2018

24

Đề án xây dựng Trung tâm thông tin
thống kê khoa học công nghệ và Sàn
giao dịch công nghệ

Sở Khoa học
và Công nghệ

Các Sở ngành liên
quan

Quý 11/2018

25

Kế hoạch tổ chức "Tuần lễ Đổi mới sáng
tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí
Minh năm 2018"

Sỏ' Khoa học
và Công nghệ

Các Sở ngành liên
quan

Quý III/2018

26

Đề án nâng cấp không gian hỗ trợ đổi
mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố
Hồ Chí Minh (Sihub)

Sở Khoa học
và Công nghệ

Các Sở ngành liên
quan

Quý IV/2018

27

Đề án xây dựng Công viên phần mềm
Quang Trung 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

Các Sở - ngành; ủy
ban nhân dân quận huyện; các viện,
trường, hiệp hội

Quý 1/2018

28

Nghiên cứu tìm cơ chế chính sách về tài
chính cho các cơ quan báo chí Thành
phố (cơ chế tự chủ tài chính)

Sở Thông tin
và Truyền
thông

Các Sở ngành có
liên quan

Quý IV/2018

29

Xây dựng các ki ốt bán báo (hỗ trọ' các
cơ quan báo chí trong công tác phát hành

Sở Thông tin
và Truyền
thông

Các Sở ngành có
liên quan

Quý IV/2018

30

Tổ chức điểm đến cho các nhà đầu tư
nước ngoài tìm hiểu về điều kiện môi
trường đầu tư Thành phố tại vị trí 92 96 Nguyễn Huệ, Q1

Các tổ chức xúc
Trung tâm Xúc
tiến trong và ngoài
tiến Thương
nước, các sở ngành
mại và Đầu tư
liên quan

Tháng 2/2018

31

Hội nghị gặp gõ' giữa Lãnh đạo Thành
phố Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài

Trung tâm Xúc
Sở Ngoại vụ, sỏ' Ke
tiến Thương
hoạch và Đầu tư
mại và Đầu tư

Tháng 3/2018

32

33

34

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển nông thôn

Các đơn vị có liên
quan

Tháng
12/2018

Đại sứ quán Việt
Trung tâm Xúc
Nam
tại Dubai, các
Chương trình khảo sát sản phẩm trái cây
tiến Thương
tổ chức xúc tiến tại
vào Dubai
mại và Đầu tư
Dubai
Văn phòng đại diện
Trung tâm Xúc
Công ty quảng cáo
Chương trình xúc tiến thương mại vào
tiến Thương
truyền thông và
thị trường Hồng Kông
mại và Đầu tư
triễn lãm

Chương trình xúc tiến thương mại vào
thị trường Myanmar

Đại sứ quán Việt
Nam tại Myanmar,
Trung tâm Xúc
các sở-ngành,
tiến Thương
Hiệp hội ngành
mại và Đầu tư
nghề có liên quan
tại Thành phố

Chuyển
tiếp năm
2017

Chuyển từ
năm 2017

Tháng 3/2018

Tháng 4/2018

Tháng 4/2018

ĩ

Chương trình xúc tiến đầu tư vào thị
trường Nhật Bản

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tư

Đại sứ quán Việt
Nam tại Nhật Bản;
các sở-ngành,
Hiệp hội ngành
nghề có liên quan
tại Thành phố

Tháng 4/2018

36

Chương trình xúc tiến đầu tư vào thị
trường Hàn Quốc

Đại sứ quán Việt
Nam tại Hàn Quốc;
Trung tâm Xúc
các sở-ngành,
tiến Thương
Hiệp hội neành
mại vá Đầu tư
nghề có liên quan
tại Thành phố

Tháng 5/2018

37

Chưong trình xúc tiến thương mại vào
thị trường Lào

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tư

Tháng 7/2018

38

Chưong trình xúc tiến đầu tư vào thị
trường Hoa Kỳ

Đại sứ quán Việt
Trung tâm Xúc
Nam tại Hoa Kỳ;
tiến Thương
các tổ chức xúc tiến
mại và Đầu tư
tại Hoa Kỳ

Tháng 7/2018

39

Tổ chức Hội chợ triển lãm vật liệu
xây dựng và trang trí nội thất giữa
Thành phố Hồ Chí Minh và các
tỉnh/thành phía Nam

Trung tâm Xúc
Các Sở - ngành liên
tiến Thương
quan
mại và Đầu tư

Tháng 9/2018

40

Diễn đàn Xuất khẩu 2018

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tư

Các Sở - ngành
Thành phố

Tháng 9/2018

41

Chương trình xúc tiến thương mại và
đầu tư vào thị trường Pháp

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tư

Đại sứ quán Việt
Nam tại Pháp

Tháng 9/2018

42

Tuần lễ sản phẩm Thành phố Hồ Chí
Minh - ASEAN

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tư

Các Sở - ngành
Thành phố

Tháng
10/2018

Chương ữình xúc tiến thương mại vào
thị trường Campuchia

Đại sứ quán Việt
Nam tại
Trung tâm Xúc
Campuchia, các Sởtiến Thương
ngành, Hiệp hội
mại và Đầu tư
ngành nghề có liên
quan tại Thành phố

35

43

Cục Kinh tế - Bộ
Quốc phòng

Chuyển từ
năm 2017

Tháng
10/2018

k

44

Triển lãm ngành Công nghiệp hỗ trợ
Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Xúc Tổ chứe Xúc tiến
tiến Thương Mậu dịch Nhật Bản
mại và Đầu tư
(Ìetro)

45

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Thành phố
Ho Chí Minh

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tu

Các Sở ngành có
liên quan

Tháng
10/2018

Tháng
11/2018

Tháng

10/2018

46

Chương trình xúc tiến đầu tư tại thị
trưÒTìg Cuba - Mexico

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tư

Đại sứ quán Việt
Nam tại CubaMexico; các tổ
chức xúc tiến tại
Cuba-Mexico

47

Hội chợ Nông nghiệp Công nghệ cao và
Công nghiệp Thực phẩm 2018

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tư

Các Sở - ngành
Thành phố

Tháng
11/2018

Tháng
11/2018

48

Chương trình xúc tiến thương mại và
đầu tư vào thị trường Nga

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tư

Đại sứ quán Việt
Nam tại Ý, các sởngành, Hiệp hội
ngành nghề có liên
quan tại Thành phố

49

Ngày hội cá cảnh Thành phố Hồ Chí
Minh 2018

Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại và Đầu tư

Các Sở - ngành
Thành phố

Tháng
11/2018

50

Đề xuất ứng vốn ngân sách thành phố
thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng
quan trọng trên địa bàn thành phố thuộc
nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương.
Trước mắt, đề xuất phương án triển khai
đuÒTig Vành đai 3 bằng chuyển đổi vốn
và họp tác công tư.

Sở Giao thông
vận tải

Sỏ' Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Tài
chính và các cơ
quan liên quan

Tháng 5 năm
2018

II

Văn hóa - xã hội

1

Đề án đăng cai SEA GAMES 31 năm
2018 tại Thành phố

Các Sở-ban-ngành
Sở Văn hóa và đoàn thể và ủy ban
nhân dân quậnThể thao
huyện

Quý 1/2018

2

Các Sở-ban-ngành
đoàn
thể và ủy ban
Sở
Văn
hóa
và
Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa đến
nhân dân quậnThể thao
năm 2030
huyện

Quý IV/2018

Chuyển từ
năm 2017

3

Chưong trình kết nối hệ thống thông tin
quản lý khám chữa bệnh và thanh toán
bảo hiểm y tế qua mạng điện tử

Sở Y tế

Các Sở-ngành, ủy
ban nhân dân quậnhuyện có liên quan

Quý IV/2018

4

Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo
dục nghề nghiệp năm 2018

Sở Lao động
Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý 1/2018

5

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động
nông thôn trên địa bàn Thành phố năm
2018

Sở Lao động
Thương binh
và Xã hội

Các đon vị có liên
quan

Quý 1/2018

6

Kế hoạch Đào tạo nghề nghiệp và tạo
việc làm cho người chấp hành xong án
phạt tù tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Lao động
Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý 11/2018

7

Kế hoạch rà soát, nâng cao chất lượng
đào tạo nghề cho thanh niên giai đoạn
2018-2020

Sở Lao động
Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý 11/2018

8

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật để
đào tạo trình độ sơ cấp cho thanh niên
hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ
công an, thanh niên xung phong, thanh
niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ
thực hiện chương trình, dự án phát triển
kinh tế xã hội

Sở Lao động
Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý 111/20 8

Sở Lao động Thương bỉnh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý 1/2018

10

Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số
6045/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về
Đề án "đưa người nghiện ma túy không
có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở xã hội
trên địa bàn thành phố"

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý 1/2018

11

Kiểm tra rà soát những khó khăn, vướng
mắc về cơ chế, chính sách pháp luật và
báo cáo, đề xuất trong quá trình triển
khai thực hiện

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Sở Tư pháp

Quý IV/2018

12

Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số
2245/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 về
thực hiện Đề án "Đổi mới công tác cai
nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm
2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh"

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

9

Triển khai thực hiện chương trình điều
trị nghiện bằng thuốc thay thế và thuốc
đối kháng tại các CO' sỏ' cai nghiện ma

túy (2016-2020)

Các đon vị có liên
quan

Chuyển từ
năm 2017

Quý IV/2018

6

13

Trình Lãnh đạo Thành phố thăm người
cao tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt
Nam (06/6/2018) và nhân dịp Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị cỏ liên
quan

Tháng 5 và
tháng 12/2018

14

Kế hoạch tổ chức "Tháng hành động vì
Người cao tuổi trên địa bàn Thành phố"
năm 2018

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý III/2018

15

Phương án thực hiện chi trả trợ cấp xã
hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý 111/2018

16

Trình ủy ban nhân dân Thành phố chấp
thuận chủ ừương tổ chức Hội trại Người
khuyểt tật năm 2018 tại Khu du lịch văn
hóa Suối Tiên

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý III/2018

17

Tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp Tết
Nguyên đán và ngày Thương binh liệt sĩ
27/7 cho các đối tượng chính sách có
công

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

ủy ban nhân dân
24 quận-huyện

Quý 11/2018

18

Tổ chức viếng Nghĩa trang Thành phố
nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất,
ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước 30/4 và ngày Thương binh liệt
sĩ 27/7

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

ủy ban nhân dân
24 quận-huyện

Quý II và quý
111/2018

19

Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị
định số 31/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm
2013 về quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi
người có công với cách mạng

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đem vị có liên
quan

Quý III/2018

20

Kế hoạch tổ chức "Tháng hành động về
An toàn vệ sinh lao động" lần 2 năm
2018

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý 1/2018

21

Kế hoạch triển khai thực hiện thu thập
và xử lý thông tin cung, cầu lao động
trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 2020 (Theo Thông tư số 27/2015/TTSở Lao động BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao
Thương binh
động - Thương binh và Xã hội hướng
và Xã hội
dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin
thị trường lao động) và tổ chức thực hiện
định kỳ hàng năm

Các đơn vị có liên
quan

Năm 2018

22

Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ đua
người ]ao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài đối với người lao động là
người dân tộc thiểu số, ngưòi thuộc hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất
nông nghiệp, thân nhân của người có
công với cách mạng

Các đơn vị có liên
quan

Năm 2018

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

23

Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành
phố về quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp
đối vói công chức, viên chức và người
Sở Lao động lao động làm việc tại các cơ sở quản lý
Thương binh
người nghiện ma túy, người sau cai
1
và Xã hội
nghiện ma túy và cơ sở trọ giúp xã hội
công lập theo Nghị định số 26/2016/NĐCP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của
Chính phủ

Các đơn vị có liên
quan

Quý 11/2018

24

Quyết định ban hành quy chế quản lý
kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng và người
trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý 11/2018

25

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung
một số chế độ trợ cấp đối với công chức, Sở Lao động viên chức, người lao động tại các Cơ sở
Thương binh
bảo trợ xã hội do Sở Lao động - Thưong
và Xã hội
binh va Xã hội quản lý

Các đơn vị có liên
quan

Quý [11/2018

26

Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chương
trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày
08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy về
thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW
ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Hội nghị
lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI về một số vấn đề chính
sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đon vị có liên
quan

Quý 1/2018

27

Tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2017 về
Đề án Quan hệ lao động giai đoạn (2014
- 2020)

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Tháng 5/2018

28

Xây dựng "Quy chế phối hợp điều tra tai
nạn lao động chết người và tai nạn lao
động khác có dấu hiệu tôi phạm xảy ra
trên địa bàn thành phổ"

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý 11/2018

29

Xây dựng Kế hoạch triển khai đề án
"Nâng cao năng lực thanh tra Ngành
Lao động -- Thương binh và Xã hội".

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đon vi có liên
quan

Quý 111/2018

30

Xây dựng Kế hoạch "Tập huấn nâng cao
năng lục cán bộ giảm nghèo và Tổ tự
quản giảm nghèo"

Sở Lao động Thương binh
và Xã hộ í

Các đơn vị có liên
quan

Quý 11/2018

31

Sơ kết, tổng kết đánh giá các nội dung
triển khai thực hiện chương trình giảm
nghèo bền vững

Sỏ' Lao động Thương binh
và Xã hội

Các đơn vị có liên
quan

Quý IV/2018

32

Xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu truyền
thông đa phương tiện dùng chung cho
các cơ quan báo chí

Sở Thông tin
và Truyền
thông

Các Sở ngành có
liên quan

Quý IV/2018

33

Thành lập Trung tâm báo chí thành phố
Hồ Chí Minh

Sở Thông tin
và Truyền
thông

Các Sở ngành có
liên quan

Quý IV/2018

%

III

Đô thị - Môi trường

1

Chương trình phát triển nhà ở Thành
phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2025

Sở Xây dựng

Các Sỏ' ngành liên
quan

Quý 11/2018

Chuyển từ
năm 2017

2

Chương trình phát triển đô thị Thành
phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Sỏ' Xây dựng

Các Sở ngành liên
quan

Quý IV/2018

Chuyển từ
năm 2017

3

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Các Sỏ' ngành liên
quan

Quý 11/2018

Chuyển từ
năm 2017

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các đơn vị có liên
quan

Quý 1/2018

4

Xây dựng quy chê thu thập, quản lý,
khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin,
dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa

bàn thành phố
5

Xây dựng quy định về thực hiện phân
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Sở Tài nguyên
và Mồi trường

Các đơn vị có liên
quan

Quý IV/2018

6

Xây dựng quy định quản lý nghĩa trang
trên địa bàn thành phố

Sỏ' Tài nguyên
và Môi trường

Các đơn vị có liên
quan

Quý IV/2018

7

Xây dựng quy định hệ số điều chỉnh giá
đất nông nghiệp khu vực để tính bồi
thường, hỗ trợ các dự án trên địa bàn
Thành phố

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các đơn vị có liên
quan

Quý 1/2018

8

Xây dựng quy định vê trình tự thủ tục
xác định phương án giá đất, phương án
hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi
Sở Tài nguyên
và Môi trường
thường, hỗ trợ, giá chuyển nhượng nền
đất, giá thuê căn hộ chung cư tái định cư
để triển khai thưc hiên

Các đơn vị có liên
quan

Quý 1/2018

9

Xây dựng quy chế phối họp thực hiện
công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
thành phố

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các đơn vị có liên
quan

Quý 1/2018

10

Xây dựng quy định về các yêu cầu cơ
bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống
quan trắc nước thải, khí thải động, liên
tục

Sở Tài nguyên
và Mòi trường

Các đơn vị có liên
quan

Quý 11/2018

11

Xây dựng bộ đơn giá hoạt động quan
trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Sở Tài nguyên
và Môi trường
TP.HCM theo thông tư 20/2017/TTBTNMT

Các đơn vị có liên
quan

Quý 11/2018

12

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Quỹ Bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các đơn vị có liên
quan

Quý III/2018

13

Xây dựng danh mục các chương trình
thực hiện Ke hoạch hành động ứng phó
với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành
phố năm 2018

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các đơn vị có liên
quan

Quý 11/2018

14

Danh mục các dự án chuyển mục đích
sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở ỉên
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm
quyền quyết định

Sở Tài nguyên
và Môi trường

ủy ban nhân dân
quận-huyện

Tháng 5/2018

9

IV

Cải cách hành chính

1

Đề án phân cấp ủy quyền cho các sởngành, quận-huyện

2

Đề án kiện toàn các Ban Quản ỉý dự án

3

Tổng kết đánh giá mô hình tổ chức và
hoạt động của Ắp, Khu phố, Tổ Nhân
dân, Tổ Dân phố

Sở Nội Vụ

Các sở-ngành, ủy
ban nhân dân quậnhuyện

Quý 1/2018

Sở Nội vụ

Các Ban Quản lý

Quý 11/2018

Sở Nội Vụ

Các Sở-ngành, ủy
ban nhân dân quậnhuyện

Quý IÍ/2018

Sở Nội Vụ

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

Quý 11/2018

Chuyển từ
năm 2017

Quý IV/2018

Chuyển từ
năm 2017

4

Biên soạn lịch sử 70 năm Chính quyền
Thành phố Hồ Chí Minh

5

Dự án số 513/QĐ-TTg của Thú tướng
Chính phủ về "Hoàn thiện, hiện đại hóa
hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây
dựng CSDL về địa giới hành chính" tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Nội Vụ

Sở Tài nguyên và
Môi trường, ủy ban
nhân dân quậnhuyện; các Sởngành liên quan

6

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm
pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy
ban nhân dân Thành phố căn cứ vào
Nghị quyết số 54/2017/QH1 của Quốc
hội để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ
sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn
bản mới cho phù hợp vói việc thí điểm
CO1 chê, chính sách đặc thù phát triển
Thành phố

Sỏ' Tư pháp

Các Sở-ngành liên
quan

Cồng việc
thường xuyên

Sở Tư pháp

Hội Luật gia Thành
phố, Sở Tài chính,
Sở Thông tin và
Truyền thông,
Đoàn Luật sư
Thành phố, Hội
Công chửng Thành
phố và các tổ chức
hành nghề luật

Quý I [1/2018

7

Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý"
đến năm 2021

8

Phương án sắp xếp, đổi mới doanh
nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân
dân thành phố giai đoạn 2017 - 2020

Ban Đổi mới
quản lý doanh
nghiệp

Sở Tài chính, các
cơ quan liên quan

Quý 1/2018

9

Đề án sắp xếp tổ chức, điều chỉnh tên
gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng
thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc ủy
ban nhân dân thành phố.

Sở Nội vụ

Các sở ngành liên
quan

Tháng 4/2018

ếo

