ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
Số:

us

QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàyãĩ tháng 02 năm 20ỉ5

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phái triển bền vững
Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26
tháng ỉ 1 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai
đoạn 2011 -2020;
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Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Ke hoạch hành động quốc gia về Phát triển
bền vững giai đoạn 2013 - 2015;
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Căn cứ Quyết định số 2631,'QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kính tế - xã hội
Thành, phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
Cán cứ Thông Tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2013 của
Bộ Ke hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược
Phát triển bền vừng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 1309/K.H-ƯBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của ủy
ban nhãn dân Thành phố về triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triến
kính tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Căn cứ Quyết định số 3925 QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của ủy
ban nhân đâp Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên
trách về Phát triển bền vững Thành ịihố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 199Ộ/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2014 của ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai Chương
trình hành động số 3 6-CtrI IĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 16NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành pho Hồ
Chí Minh đền năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2014 của ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Ban Chỉ đạo, Tiểu ban chuyên môn và Tổ Chuyên trách về Phát triên bên
vững Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số^ 687/TTr-SKHĐT
ngày 26 tháng 01 năm 2015 về việc ban hành Ke hoạch triểri khai thực hiện
Chiến lược Phát triển bền vừng Việt Nam trên địa bàn 'Thành phố Hồ Chí Minh đến
năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1, Ban hành kèm theo Quyết định này Kê hoạch triển khai thực hiện
Chiến lược Phát triển bền vũng Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến
năm 2020.
Điều 2. Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các
quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tông
Công ty và doanh nghiệp trực thuộc Thành phô cãn cứ chức năng nhiệm vụ được
giao và Ke hoạch ĩìày để xây dựng Chương trình kế hoạch, triển khai thực hiện có
hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Ke
hoạch và Đầu tư, Thành viên Ban Chỉ đạo về Phát triển bền vững Thành phố Hồ
Chí Minh, Thủ trưởng các sở ~ ban - ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tống Công
ty và doanh nghiệp trực thuộc Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Noi nhận:

I M. UY BAN NHAN DAN

- Như Điều 4;
- Bộ Ke hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Thành viên UBND Thành phố;
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy, các Ban Thành ủy;

- VPƯB: Các PVP;
- Các Phòng cv, THKH, TTCB;
- Lưu: VT, (THKH/NT). m

Lê Hoàng Quân

ỦY BAN NHÂN DẨN
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
'
Độc lập - Tự do - Hạnh phíic
KÉ HOẠCH
e

Triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Vỉệt Nam
trên đia bàn Thành phố Hồ Chí Minh đếe năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số %Ả5 /QĐ-UBND
ngày ã5 tháng 02 năm 2015 của Uy ban nhân dân Thành phô)
L MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIẺM
1. Mục đích
Ke hoạch triển khai thực hiện Chiến ỉược Phát triển bền vững Việt Nam trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 nhằm xác định một số nhiệm vụ
trọng tâm. chủ yếu từ nay đến năm 2020 để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc
gia về phát triển bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thù tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012,
phù hợp Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm. 2012 của Bộ Chính trị về
phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 gắn với
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2025.
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Ke hoạch là cơ sở đế các sở - ban - ngành, úy ban nhân dân các quận huyện, các Tống Công ty và doanh nghiệp trực thuộc Thành phố triến khai thực
hiện; đồng thời là căn cứ chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực
hiện phát triển bền vững theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày
27 tháng 3 năm 2013 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về việc hưóng dẫn thực hiện một
số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 20.20.
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2. Quan điểm
Thực hiện phát triển bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với
thích ứng biến đối khí hậu, sử dụng íiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh
thái; kết họp chặt chẽ giữa phát triên kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quôc
phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tư an toàn xã hội; gắn kết chặt chẽ
giữa phát triền kinh tế - xã hội Thành phố vói Vùng kinh tế trọng điếm phía Nam,
vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cá nước và quốc tế.
Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con
người vói vai trò íà chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triến bền
vững; đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của. mọi tâng lớp
nhân dân, tạo điều kiện để mọi người và cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình
đắng, íiếp cận những tiện ích cơ bản của xã hội, tham gia đóng góp và hưởng lợi,
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tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho thế hệ sau, Giữ gìn
và cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao nhận thức, hình thành thói quen,
lốí sống thân thiện môi trường. Đây mạnh sản xuất đi đôi với tiêu dùng bền vững.
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chât
và tinh thần của nhân dân trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế.
Phát triển sản xuất gắn với nâng cao trình độ khoa học công nghệ và nguồn
nhân lực; lấy đối mới công nghệ, ứng dụng côna nghệ là nền tảng, đòn bấy cho sự
tăng trưởng nhanh và bền vững. Tiếp thu sáng tạo và từng bước làm chủ công nghệ;
ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch và thân thiện vói môi trường
trong các ngành sản xuât.
Tổ chức tuvên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát tri en bền vững
đến các cấp chính quyến, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Lồng
ghép các nội dung phát triển bền vừng trong quá trình xây dựng và thực hiện quy
hoạch, kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội của Thành phố.
II. MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH
HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÈN VỮNG
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Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vãn minh, hiện đại vói vai trò đô thị đặc
biệt, đí đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn
đối với khu vực và cả nước; từng bước trở thành, trung tâm ỉớri về kinh tế, tài chính,
thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp
phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành rìixóc công nghiệp theo hướng hiện đại
vào năm 2020. Phát triền Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm văn hóa, trung
tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Vùng và cả nước; đảm bảo tốc độ
tăng trưởng'kinh tế theo hướng bền vững, phát triến kinh tế đi đồi với bảo vệ môi
trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
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2. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể
Căn cứ các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương; mục tiêu, chỉ tiêu
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố; chỉ tiêu phát triếĩi kinh tế - xã hội môi trường Thành phố được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, các cơ quan,
đơn vị có liên quan lồng ghép các chỉ tiêu giám sát và đánh giá về phát triên bền
vững của Thành, phố Hồ Chí Minh vào Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng
năm của Thành phố; đồng thời xây dựng mục tiêu, ỉiệ thông chỉ tiêu cụ thế bao
gồm:
- Các chỉ tiêu về kỉnh tế: Năng suất lao động xã hội (USD/lao động); tỷ iệ
năng lượng tái tạo trong cơ cấu sử dụng năng lượng (%); tỷ trọng đóng góp của
năng suất các nhân tố tống hợp vào tốc độ tăng trưởng chung (%).
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- Các chỉ tiêu về xã hội; Hệ số bất bỉnh đẳng trong phân phối thu nhập (hệ
số Gini) (ỉần); tỷ số giới tính khi sính (trai/100 gái); số thuê bao Internet (số thuê
bao/ì00 dân); số người chết do tai nạn giao thông (người/100.000 dân/năm); tỷ lệ
ỉao động tham gia bảo hiếm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ người dân tham gia
bảo hiêm y tê so vói dân sô Thành phô (%); tỷ iệ xã được công nhận đạt tiêu chí
nông thôn mới và nâng cao chất lượns, các tiêu chí đã đạt được theo mức chuẩn cao
hơn (%).
'
- Các chỉ tiêu về môi trường: Mức giảm lượng nước ngầm, nước mặt
tỷ lệ ngày có nồng độ các chất độc hại trong; không khí vượt quá
tiêu chuấn cho phép (%); tỷ lệ che phủ rừng (%); diện tích cây xanh đô thị
(m2/người); tỷ lẹ thu gom và xử lý rác thải trong ngày (%).
(m3/người/năm);

3. Các đinh hưởng ưu tiên
3,ỉ, về kỉnh tế

Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực Thành phô có lợi thế; cơ cấu kinh tế
chuyến dịch mạnh sang khu vực dịch vụ; chuyến đối mô hình tăng trưởng từ phát
triến theo chiều rộng sang phát triến theo chiều sâu. Phát triến kinh tế Thành phố
theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên kết hợp đấy mạnh phát íriến
kinh tế tri thức thông qua việc nâng cao trình độ sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ;, chuyến tri thức và thông tin thành yếu tố đầu vào chủ yếu tạo ra giá trị
thặng dư lớn nhất của sản phẩm, là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục tri en
khai thực hiện các Chương trình đột phá của Thành pho,
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Xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược Tăng trưởng
xanh của Thành phố, đảm bảo phát triển nền kinh tế theo hướng cacbon thấp. Tiếp
tục thực hiện Chương trình tiết kiệm năng lượng và Chương trình .năng lượng xanh.
Đấy mạnh phát tri en và nâng dần tỷ trọng sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái
tạo và năng lượng từ chất thải đáp ứng nhu cầu phát triến kinh tế - xã hội của
Thành phố cho từng giai đoạn. Xây dựng nhà máy thu khí phát điện từ các bãi chôn
lấp của Thành Dhố theo cơ chế phát triển sạch (CDM) nhăm tận dụng lượng khí nhà
kính đế phát điện, Phấn đấu tỷ lệ tốn thất điện năng đến năm 2020 còn khoảng 5%;
chuyến đối cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo,
năng lượng mới lên trên 1,74% tống công suất tiêu thụ toàn Thành phố.
Ưu đãi theo quy định của pháp luật cho các hoạt động bảo vệ môi trường, cơ
sở sản xuất, kinh doanh thân thiện vói môi trường. Ưu tiên xử lý vấn đề môi trường
bức xúc; xử lý triệt đế các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng, không phù hợp vói quy hoạch; xử lý ô nhiễm nguồn nước; chú trọng
bảo vệ môi trường khu đ.ân cư; phát triến hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Tăng
cường công tác kiếm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các

doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất, xây dựng. Từng bước
phát triển ngành công nghiệp môi trường. Xâv dựng danh mục các sản phẩm xuât
khẩu chủ yếu tập trung vào các sản phẩm chất lượng, sạch, an toàn, thân thiện với
môi trường. Mục tiêu đến năm 2020, sản phàm có hàm lượng công nghệ cao sẽ trở
thành nhóm hàng xuất khấu chủ ỉực của Thành phố.
b) Thực hiện sản xuất và tiều dùng bềiỉi vững
Triên khai hiệu quả Chiến lược sản xuât sạch hơn trong công nghiệp đên
năm 2020 cửa Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền giáo dục
nâng cao nhận thức về lợi ích mang lại của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp cho các cơ sỏ- sản xuất và cộng đồng dân cư. Khuyển khích và hô trợ
kỹ thuật trên cơ sở tự nguyện và phát huv nội lực của các cơ sở sản xuất công
nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu môi trường. Nhân rộng việc áp dụng mô hình
sản xuất sạch, sáng kiến cộng đồng về sản xuất và tiêu dùng bển vững đế nâng cao
hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, năng lượng, nước kết hợp
xử lý cuối đường ống giảm thiếu phát thải, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiêm, bảo
vệ sức khỏe người dân.
Tuyên truyền, vân động doanh nghiệp, người dân tham gia sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhưng vần đảm bảo chất lượng cuộc
sống. Phát triền thị trường sản phẩm sinh thái, tiếp tục thực hiện dán nhãn sinh thái.
Thúc đav, hồ trợ đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi
trường; cung cấp dịch vụ bảo vệ môi trường; thực hiện kiếm toán môi trường; tín
dụng xanh, đầu tư xanh, Công khai đanh sách các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi
trường; tuyên dương các doanh nghiệp áp dụng nhãn sinh thái sản phấm trên các
phươne; tiện thông tin đại chúng. Hình thành thói quen tiêu dùng bền vững bên
cạnh việc áp dụng các cơ chế chính sách điêu chỉnh những hành vi tiêu dùng không
hợp lý. Triển khai hiệu quả thu hồi và xử ỉý sản pham thải bỏ trên địa bàn Thành
phố theo Quyết định của Thủ tướng Chính phu. Đấy mạnh triến khai hiệu quả Chỉ
thị số 23/20! 4/CT-UBND ngày 9 tháng 9 năưi 2014 của ủy ban nhân dân Thành
phô về tăng cường công tác quản lý sử đụng và thải bỏ túi ni lông trên địa bàn
Thành phổ Hồ Chí Minh.
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Phát triển công nghiệp sản xuất tâp trung với quv mô lớn tại các Khu chế
xuât - Khu công nghiệũ Thành phố, đảm bảo hiệu quả đầu tư, quản lý, kiêm soát ô
nhiễm; giảm dần các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, giảm tác động xấu đối vói chất lượng
cuộc sống của người dân tại các khu dân cư, thực hiện sản xuất bền vững.
Khuyến khích, hỗ trơ các doanh nghiệp nghiên cứu khả năng tái chế các sản
phẩm do doanh nghiệp sản xuất sau khi hết thời gian sử dụng ngay từ khâu sản
xuất; thu mua lại các sản phấm đấ qua sử dụng đế phục vụ cho việc tái chế nhằm
giảm bớt gánh nạng về tiêu dùng bền vững và xử lý chất thải tại khâu sản xuất và
tiêu dùng; tận dụng các phế thai công nghiệp để sản xuất nhằm tiết kiệm tối đa
4

nguyên, nhiên liệu, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề về xử lý hiệu quả chất
thải.
Đấy mạnh việc quảng bá, trình diễn công nghệ cao, công niihệ tiên tiến ứng
dụng vào sản xuất, dịch vụ, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh
các sản phẩm chủ lực của Thành phố.
c) Đảm bảo an ninh lương thực, phát triển liêng nghiệp, nông thôn bển
vững
Triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm
2014 của Úy ban nhân dân Thành phố về ban hành Ke hoạch thực hiện Đề án tái cơ
câu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 nám 2013 của Thủ tướng Chính
phủ. Chuyến từ sản xuất ra sản phâm sang sản xuất ra giống cây, giống con đế hình
thành trung tâm tạo giống; thực hiện đồng bộ Chương, trình cơ khí hóa, tự động hóa
sản xuất nông nghiệp.
Phát triển nông nghiệp Thành phổ Hồ Ch í Minh theo hướng hiện đại, có
năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao gắn vói đặc thù nông
nghiệp của một đô thị đặc biệt và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đầu tư cho
các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ nhất ỉà công
nghệ sinh học, khuyến nông, giống mới, giống gốc; đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng kỹ
thuật nông nghiệp, nông thôn (thủy lợi, trại sản xuất giống.,.); các hoạt động và
dịch vụ hỗ trợ như kiếm dịch, phòng chống dịch bệnh, bao vệ thực vật, bảo vệ
nguồn lợi thủy sản, bảo vệ công trình thủy lợi; xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông
sản...Thực hiện Chương trình, họp tác các tỉnh để xây dựng vùng nguyên liệu phục
vụ công nghiệp chế biến, đồng thời bảo đảm nguồn nông sản thực phẩm bình ổn thị
trường, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của Thành phố.
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Đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn
mới, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2015. Xây dựng chương trình nârie, cao
chất, lượng các tiêu chí đã đạt tại các xã. Phát triến nông thôn Thảnh pho văn minh,
hiện đại có kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh theo tiêu chí nông thôn mới; gắn kết hài hòa
giữa phát triển nông thôn và phát triển đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần nhàn dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa thành thị và nông
thôn. Xây dựng nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi
trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững.
3.2. về văn hóa xã hội
a) Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hiróng bền vững; tạo việc làm
bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chi của
Thành phố; cập nhật đầ-V đủ và kịp thời danh sách hộ Iìg.hèo đế đảm bảo hỗ trợ
5

người nghèo đúng đối tượng và trong kha năng ngân sách nhà nước. Sử dụng hiệu
quả các nguồn vốn ưu đãi, gắn cho vay vốn vói hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn
theo hướng điều chỉnh cơ cấu vốn vay ngành nghề có hiệu quả, phù hợp quy hoạch,
đảm bảo giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm do người nghèo làm ra. Thực hiện
đồng bộ các chính sách giảm nghèo, đồng thời có cơ chế áp dụng các chính sách trợ
giúp xã hội đối với các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm giảm nghèo bên
vững, chống tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Xây dựng chuẩn nghèo tiêp cận
với chuẩn nghèo khu vực và quốc tế ỉàm cơ sở hoạch định kế hoạch giảm nghèo
hàng năm sát với tình hình thực tế của Thành phố.
Tăng cường các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khấu lao động cho
người nghèo, đoi tượng chính sách, Đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề, tăng sõ
lượng và hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và thực hiện tốt ỉộ
trình Đe án dạy nghề lao động nông thôn đến năm 2020. Tổ chức tư vấn, nâng cao
kíéĩì thức kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, nhăm
chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động, thay đổi các tập quán, thói quen
của người nghèo, hộ nghèo trong cách sản xuất làm ăn, sinh hoạt gia đình và quan
hệ xã hội.
Đa dạng hóa các nguồn lực, phương thức và đấv mạnh thực hiện các chương
trình an sinh xã hội, chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá theo hướng phát huy
nội ỉực, kết hợp sự trợ giúp của cộng đồng tạo thành phong trào sâu rộng thu hút và
động viên sự tham gia, ủng hộ của các tầng ỉớp dân cư, các ngành, các cấp, các tô
chức đoàn thể, các tô chức kinh tế • xã hội hỗ trợ người nghèo. Tăng nhanh diện bao
phủ đối tượng tham gia bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y tế, phát triến mạnh hệ thống bảo
hiếm song song với khuyến khích người lao động tiếp cận tham gia các loại hình bảo
hiếm nhằm tạo điều kiện cho Egười dân tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hỉêm.

n
v
.
m
a
n
t
e

i
V
t
a
.Lu

w
w
w

Tăng cường các giải pháp thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy
thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/Tw của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về
một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Tạo điều kiện thuận lợỉ
cho nhân dân, đặc biệt ỉà những người nghèo, những người lao động tự do tiếp cận
các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục. nhà ở,.,, tham gia vào các loại hình
bảo hiếm xã hội như; Bảo hiểm y tế. bảo hiếm xã hội, bảo hiếm thất nghiệp nhằm
bảo đảm cuộc sồng ốm đau, rủi ro, bệnh tật và khi về già. Chăm io đời sống vật
chất và tinh thần cho đối tượng người có công, gia đình chính sách trên địa bàn
thành phố. Triển khai hiệu quả các chương trình đề án chăm lo cho các đối tượng
bao trợ xã hội (người khuyết tật, cao tuôi, người tâm thần..
b) Ổn định quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số
Tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đảm
bảo cân bằng giới tính khí sinh, bảo vệ sức khỏe sinh sản. Duy trì tốc độ tăng dân
số tự nhiên hàng năm dưới mức 1,05%, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân
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sô. Triến khai dề án nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền, vận động
phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh, cải thiện tình trạng sức
khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Phát triển thể ỉực và tầm vóc người dân
đê nâng cao chât lượng nguồn nhân lực, tăng tuổi thọ, sức khỏe cho người dân
thành phố.
c) Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kính tế; tạo bước phát triển
mạnh mẽ về thế dục thể thao
Triến khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa Xĩ (Nghị quyết số 33-NỌ/TW) về văn hóa; phát triển nền vãn hóa
tiên tiến đậm đà bản sắc dân. tộc, phù hợp nhiệm vụ phát triển kinh té - xã hội của
Thành phố. Đấy mạnh công tác xã hội hóa văn hóa, thể dục thể thao theo tinh thần
Nghị quyết sổ 05/2Ọ05/NỌ-CP của Chính phủ và Nghị quvét số 23-NQ/TW của Bộ
Chính trị về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ
mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kểt xây dựng đời
sống văn hóa ở cơ sở" và các danh hiệu văn hóa trong phong trào đã được công
nhận,
Phát triến văn hóa theo hướng vãn minh, hiện đại, giữ gìn, phát huy bản sắc
dân tộc và các giá trị vãn hóa tinh thần mang nét đặc trưng của người Việt Nam và
nhân dân Thành phố. Kct họp hài hòa giữa phát triển ki.nh tế với phát triển văn hóa
và giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. Tạo điều
kiện cho nhân dân Thành phố tiếp cận, hưởng thụ các loại hình, sản phấrn văn hóa
lành mạnh, có giá trị thẩm mỹ cao và từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa
của người dân, đặc biệt là của nhân dân ngoại thành, Đấy mạnh phong trào thi đua
yêu nước và phong trào toàn dãn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
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Phát huy tối đa nhân tố con người có vai trò chủ đạo trong phát íriên văn hóa,
xác định con người là chủ thế, là nguồn lực chủ yếu và ỉà mục tiêu của sự phát triến
văn hóa đô thị bền vừng. Phối họp, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, lối
sống, lòng yêu nước, truyền thống, trách nhiệm xã hộỉ và ý thức chấp hành pháp
luật, chiến lược phát triến thanh niên. Phối hợp ngăn chặn và đấy ỉùi hiệu quả các tệ
nạn xã hội như ma túy và mại dâm.
Tăng cường hoạt động văn hóa đối ngoại và coi trọng ngoại giao văn hóa đế
quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và nhân dân
Thành pho nói riêng với cộng đồng quốc tế. Phát triển mạnh các ngành văn hóa giải
trí, kết hợp du lịch, xây dựng Thành phố thành một trung tâm du lịch nhiều loại
hình của cả nước và khu vực. Tiếp thu có chọn ỉọc văn hóa của thời đại đế nâng cao
trình độ thẩm mỹ, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của nhân dân Thành phố.
Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn
nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn sự xâm. nhập của các tệ
nạn xã hội vào gia đình. Ke thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt

đẹp của gia đình gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia dinh trong xã hội
phát triển. Đầu tư cho công tác quản lý nhà nước về công tác gia đình và bố sung
chỉ tiêu về công tác gia đình. Triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao
tại Quyết định số 4249/QĐ-ƯBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của ủy ban nhân dân
Thảnh phố về Ban hành Chương trình thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đăng
giới trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020. Thực hiện tốt
chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ, từng bước bảo đảm bình đắng giới trong mọi
phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đồng thòi thu hẹp khoảng cách giới,
xoá dần định kiến về giới trong đời sống xã hội.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Ke hoạch số 939/KH-UBND ngày 05 tháng
3 năm 2014 của ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Chương trình hành động
số 33-CTr/TƯ ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện
Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,
tạo bước phát triển mạnh về thế dục thể thao đen năm 2020. Thực hiện mở rộng và
nâng cao chất ỉượng, phát Íríểiì mạnh phong trào thế dục, thế thao quần chúng,
nâng cao thể chất của nhân dân, chú trọng đầu tư phát triền thè dục, thê thao học
đường; rà soát, điểu chỉnh, quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất, kỳ thuật; đâu tư xây
dựng khu liên hợp í hê thao xứng tầm Thành phố, vùng kinh tế trọng điêm phía
Nam và khu vực Đông Nam Á; đấy mạnh xã hội hóa các hoạt động thế dục, thế
thao đi đôi với việc đối mói, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thế dục, thê
thao; củng cố, phát huy vai trò của các Liên đoàn, các 1 lội thế dục thế thao; tăng
cường họp tác quốc tế, phát triến thê thao thành tích cao, tập trung đầu tư các môn
thế thao mà Thành phố có truyền thống, có ưu thế; rà soát, bố sung chính sách đào
tạo và thu hút nhân tài thể thao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ phát tri en
thế thao mạnh mẽ và bền vững.

n
v
.
nam

t
e
i
V
t
a
u
L
ww.

w

đ) Phát triển bềe vững hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới
Tạo bước đột phá về hê thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại theo
Ọuvết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2012 của ủy ban nhản
dân Thành phố ban hành Ke hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27CTrHĐ/TƯ của 'Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa
bàn Thành phố.
Tập trung tổ chức thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thành phố đến năm
2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày
6 tháng 01 năm 2010, bảo đảm hài hòa không gian xây dựng mới và đầu tư nâng
cẩp, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hỏa
truyền thống. Thực hiện công tác rà soát, điều chinh lại các quy hoạch đã ban hành,
đảm bảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng phải đồng bộ với các quy hoạch tống
thê phát tri en kinh tế - xã hội Vùng, quy hoạch tống thế phát trìến kinh tế - xã hội
Thành phố đến năm 2020 tầm nhìn 2025, Phát triển đô thị ổn định, bền vững trên
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cơ sở tổ chức không gian phù hợp; sử dụng họp lý tài nguyên thiên nhiên, đất dai,
tiêt kiệm năng lượng; bảo vệ môi trường, cân bàng sinh thái.
^ Huy động mọi nguồn ỉực, tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về phát triển
kêt câu hạ tâng kinh tê - xã hội đông bộ, hiện đại, đặc biệt ìà các Chương trình đột
phá của Thành phố nhằm giải quyết cơ bản ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm
môi trường; tập trung nguồn lực vào 5 lĩnh vực trọng tâm (hạ tầng giao thông; hạ
tầng thủy lợi, chống ngập nước và ứng phó biến đổi khí hậu; hạ tầng y tế; hạ tầng
giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ); phát triển Thành phố nhanh và bền
vững với chât lượng và tôc độ cao hơn mức bỉnh quân chung của cả nước, đi đâu
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy thế mạnh, tạo sức
hâp dân của một đô thị văn minh, hiện đại; làm íôt vai trò đô thị đặc biệt, vai trò hạt
nhân Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.
/

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo định hướng
nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ
chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công; nghiệp, dịch vụ;
gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Phấn đấu đến cuối năm 2015,
100% các xã vùng nông thôn Thành phố đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (theo Bộ
tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mói đặc thù của thàĩih phố Hồ Chí
Minh); giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục nâng cao chất lương các tiêu chí đã đạt tại
các xã.
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đ) Nâng cao chất lượng gỉáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình
độ nghiệp vụ thích hợp với yêu cầu của sợ phát triển Thành phố nói riêng và
cả nước nói chung

w

Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 và Kết luận số
51 -KL/Tw ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về
"Đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa,
công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập quốc tể". Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; hoàn thiện cơ sở vật
chất, mạng lưới trường, lớp, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, nội dung và
phương thức giáo dục; đấy mạnh xã hội hóa và liên kết quốc tế, huy động mọi
nguồn lực vào việc đầu tư cho ngành giáo dục và đào tạo; đảm bảo các chuẩn về
giáo viên, trường lóp và cơ sở vật chất các ngành học, bậc học, phấn đấu đến năm
2020 xây dựng thành phố thành một trung tâm lớn về giáo dục - đào tạo chất lượng
cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á,
Chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quôc tế theo chương trình giáo dục phô
thông mới; chú trọng đạo tạo nhân lực cho phát triến, nham tạo nguồn nhân lực có
chất lượng caơ đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ phát triển bền vững của Thành phố. Tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng
thực hành, năng lực tự học, coi trọng kiến thức xã hội và nhân văn, "bổ sung những
9

thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của học
sinh. Đen năm 2020, trình độ bình quân của nhân dân Thành phố đạt hết lớp 12.
Đảm bảo hiệu quả thực hiện Quy hoạch phát triên nguồn nhàn lực. Đây
mạnh xã hội hóa trong công tác đào tạo nghề, nâng cao số lượng, chất lượng tại các
cấp đào tạo nghề, Khuyến khích các cơ sở đào tạo nghề chủ động liên kết vói
doanh nghiệp nắm bắt tình hình thực tế, nhu cầu ngành, ỉĩnh vực; chủ động đào tạo
cung cấp lao động có tav nghề, trình độ cho các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tập
trung... Huy động mọi nguồn ỉực đỗ phát triến giáo dục đào tạo, đầu tư cho công tác
giáo dục đồng bộ ở 3 môi trường gia đình, nhà trường và xã hội đế thực hiện chủ
trương xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đòi.
e) Phát triển về số Iirọììg và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm
sóc sức khỏe; bảo đảm an toàn thạc phẩm; cải thiện điều kiện và vệ sinh môi
truửng lao động
Thực hiện tốt các Quy hoạch phát triển mạng ỉưới cơ sở vật chất ngành y tế
Thanh phổ Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển ngành y tế Thành
phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025.
Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế từ cơ sở đến Thành nhò. Đấy mạnh đâu
tư trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho các Bệnh viện quận, huyện và Trạm Y tế
phường, xã, Phát triển mô hình khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh, triển khai mô
hình Bác sĩ gia đình, nhằm giảm từng bước tình trạng quá tải tại các bệnh viện
tuyến Thành, phố. Hoàn thiện mạng lưới cấp cứu ngoại viện đáp ứng kịp thời nhu
cầu cẩp cứu của ĩìhân dân. Xây dựng các cụm bệnh viện tại các cửa ngõ Thành phô,
giảm áp lực các bệnh viện íuvếiì trên,
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Đẩy mạnh phát triển ngành V tế tìmg bước hiện đại, hiệu quả trong việc chăm
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chú trọng việc nghiên cứu kỹ thuật y tê
mới, oháí triến hệ thống y tế chuyên sâu kỹ thuật cao. Tiếp tục đầu tư y tế dự
phòng, tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng bệnh đủ khả năng dự báo, giám sát,
phát hiện và khống chế các loại dịch bệnh, các đườne truyền bệnh nhằm chu động
phòng chống dịch đế khống chế đến mức thấp nhât tỷ lệ iTiắc và chết do các bệnh
dịch, bệnh Truyền nhiễm. Phát tri én ngành Y học cố truyền ngang tầm với ngành Y
học Cổ truyền các nước phát triến của khu vực Châu Á và phát triển ngành Dược
thành ngành kinh tế ~ kỹ thuật mũi nhọn.
Đảm. bảo phát triển nguồn nhân lực y tế đủ yêu cầu về số lượng và chất
lượng, có y đức, tận tụy phục vụ người bệnh, đặc biệt đào tạo đội ngũ cán bộ
chuyên sâu, cán bộ quản lý y tế có khả năng ứng dụng và phát triến kỹ thuật y học
mới trong khám chừa bệnh và phòng bệnh song song vói việc sử dụng hiệu quả
nguồn nhân lực hiện có. riếp tục nghiên cứu ban hành chính sách thu hút nguồn
nhân lực đến các cơ sở y tế ngoại thành, các đơn vị làm công tác dự phòng nhằm
phát triển nguồn nhân lực y tể cân đối và sắp xếp phù hợp cho các tuyếm.
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Nâng cao năng lực kháĩìi chữa bệnh tuyến cơ sở, chất lượng dịch vụ khám
chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến. Đảm bảo mọi người dân đều
được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng
các dịch vụ y tế có chất iượng, đáp úng nhu cầu bảo vệ và nâng cao sức khỏe ngày
càng cao của nhân dân. Phấn đấu phát triển ngành y tế trở thành ngành dịch vụ chất
lượng cao, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển bền v ừng Thành
phố.
Củng cố và tăng cường chức năng quản ỉý nhà nước vê vệ sinh an toàn thực
phấm. Quản lý thực phẩm theo chuỗi; đảĩĩi bảo các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh
doanh thực phấm quy mô công nghiệp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an
toàn thực phẩm, Thực hiện công tác phổ biển tuyên truyền các thông tin y tế góp
phần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia
công tác phòng chống dịch bệnh.
Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn iao động, vệ sinh lao động, Triển khai có hiệu quả công tác truvền thông
giáo dục về sức khoẻ nghề nghiệp, vệ sinh và sức ỉđìQẻ môi trường. Thanh tra, kiếm
tra thường xuyên các cơ sở sản xuất nhằm kiếm soát môi trường lao động, an íoàn
vệ sinh lao động để có giải pháp kịp thời cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức
khoẻ con người.
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g) Giữ vững ổn định chính tri •» xã hộis đấu tranh phòng chống khảng
bố; chủ động và tích cực hội lỉhập quốc tế
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Tiếp tục xây dựng Thành phố íhànlì khu vực phòng thủ vững chắc về mọi
mặt trong thê trận chung của Quân khu 7 và cả nước. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây
dựng một số hạng mục công trinh quan trọng trong thế trận quân sự khu vực phòng
thủ, sẵn sàng chuyến giao, hỗ trợ quốc phòng những khu vực nằm trong quy hoạch
thế trận quân sự khu vực phòng thủ đã được Bộ Quốc phòng phê chuấĩi. Tuân thủ
nghiêm Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong
khu vực phòng thủ và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007
của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Tri en khai thực hiện có hiệu quả
Đe án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm với các nước trong khu vực.

w

Tập trung nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị
công nghệ cao phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác huấn lưyệĩi
sẵn sàng chiến đấu cho ỉực ỉượng vũ trang Thành phố. Chủ động phát hiện và đâu
tranh phòng chông khung bô từ nay đên năm 2020 và những năm tiêp theo; ngăn
chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá; các mối đe dọa đến sự ốn
định về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội nhằm tạo môi trường thuận ỉợi
cho đầu tư xây dựng và phát triên Thành phô, Hoàn thành chỉ tiêu tuyên chọn, gọi
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công dân nhập ngũ ở cả 3 cẩp với chất ỉượng ngày càng cao. Thực hiện tốt công tác
quy hoạch, tuyến chọn, đào tạo bố trí cán bộ tại chỗ tạo nguồn xây dựng cán bộ cơ
sở. Mơ các đợt cao điếm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn
giao thông trên địa bàn Thành phố. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn
giao thông đô thị, công tác phòng cháy và chữa cháy.
Tăng cường hợp tác quốc tế, thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tê;
mở rộng các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm phục vụ mục tiêu phát triên kinh tê
- xã hội của Thành phố. Đấy mạnh hợp tác nghiên cửu khoa học, trao đối thông tin,
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hợp tác quốc tế thực hiện chuyến giao công
nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tạo căn cứ pháp ỉý và điều kiện thuận lợi đe Thành
phố cam kểt và tham gia tích cực vào các hoạt động của các công ước quôc tế vê
bảo vệ môi trường, ứng phó biến đối khí hậu, xây dựng nền kinh íế xanh.
33.

về íàì nguyên và môi trường

a) Chống thoái hóa, sử dụng hiệu quả và bều vững tài nguyên đất
Ouán triệt sâu sắc và thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01
năm 2014 của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kê
hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị
OỈ/CT-TTg ngàv 21 tháng 01 năm 2014 của Thủ tưóng Chính phủ về việc triển
khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; Quyết định sổ 3292/QĐ-ƯBND ngày 02
tháng 7 năm 2014 của ủv ban nhân dân Thành phố về ban hành Ke hoạch thực hiện
dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở
dữ liệu về đia giói hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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Tiếp tuc đưa công tác quản ỉý đất đai ngày càna đi vào trật tự, kỷ cương, nề
nếp; hoàn, thiện và phát triển hệ thống quản lý đất đai hiện đại. Rả soát, cải cách thủ
tục hành chính nhằm đấy nhanh công tác cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thường xuyên kiếm tra tiên độ thực hiện các dự án đã giao đất, cho thuê đất và xử
lý kịp thời đối với các đự án chậm triển, khai đế phục vụ cho đầu tư. Tăng cường
hiệu quả sử dụng các loại đất vả đảm bảo cân đối hài hòa nhu cầu sử dụng đất của
các ngành, lĩnh vực. Đối mới công tác ỉập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât, đảm
bảo quy hoạch sử dụng đất phải đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triến kinh tế xã hội, tránh tình trạng chồng chéo giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch Khu công
nghiệp, Khu chế xuất vói quy hoạch sử dụng đất.
Tăng cương nghiên cứu khoa học và công nghệ trong việc chổng thoái hóa
đất và cải tao đầt suy thoái. Xây dựng cơ cấu câv trồng vật nuôi cho phù hợp với
từng địa bàn ưu tiên, bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên đất, bảo vệ và phát
triển rừng, Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
trên đồng ruộng của nông dân. Khuyến khích, hướng dẫn nông dân áp dụng các
biện olìáp canh tác nhằm giảm thiểu tối đa lượng sử dụng phân bón hóa học và lióa
chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp. Đây mạnh công tác thu gom, xử lý bao bì,
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vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng; xây dựng hệ thống lưu chứa bao bi,
vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật tại các khu vực phát triển nông nghiệp.
b) Bảo vệ môi trường nưó*c và sử dụng bền vững tài nguyên IIước
Thực thi nghiêm Luật Tài nguyên nước trên cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu tài
nguyên nước; ỉập quy hoạch quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh đến năm 2025; rà soát, điều chinh bổ sung các văn bản pháp luật về quản
lý íài nguyên nước; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản
lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước. Ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng khai
thác tài nguyên nước quá mức làm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước thông qua việc
tăng cường kiếm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài
nguyên nước.
Tập trưng thực hiện tốt Đe án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Sài
Gòn - Đồng Nai, đoạn chảy qua địa phận Thành phố. Triển khai tốt Quyết định số
1942/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính ohủ về phê duvệt
quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp
thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030 và Quyết định số 1 6/2014/ỌĐ-UBND
ngày 6 tháng 5 năm 2014 của úy ban nhân dân Thành phố về phân vùng các nguồn
tiếp nhận nước thải Thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở quản lý tài nguyên nước,
xả nước thải vào nguồn nước. Xác định lộ trình phù hợp và kiên quyết thực hiện
nhanh chóng tiến tới hạn chế tối đa hoặc chấm dứt tinh trạng khai thác, sử dụng
nước dưới đất, trám lấp các giếng không khai thác đúng kỹ thuật, tiết kiệm chi phí
và bảo vệ môi trường. Phát triến nguồn và mạng cấp nước đô thị, nâng câp và cải
tạo hệ thống nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh và phát trien kinh tê xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường theo Quyết định số 729/QĐ-TTg neày
19 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch cấp nước
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.
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Tăng cường đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và các nhà máy
xử lý nước thải trên các lưu vực sông theo các Quy hoậch đà được Thủ tướng phê
duyệt tại các Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 và Quyết định
số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010. Đảm bảo tiến độ các chương trình, dự
án chống ngập, các dự án cải tạo phát trĩến hệ thống thoát nước, các dự án đâu tu
xây dựng nhà máy xử lý nước thải tậu trung, quản lý vận hành có hiệu quả các trạm
bơm và nhà máy xử ỉý nước thải. Giám sát chặt chẽ công tác xử ỉý nước thải y tế,
bảo đảm nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam. Lắp đặt và vận hành hệ
thống quan trắc giám sát tự động tại cửa xả nước thải ở các Khu công nghiệp, Khu
chế xuất và Khu công nghệ cao; các cụm công nghiệp. Đấy nhanh tiến độ thực hiện
chương trình giải tỏa các khu nhà trên kênh rạch, Nạo vét, thông thoáng kênh, rạch
thoát nước, giảm thiếu ô nhiễm môi trường nước. Cơ bản hoàn thành chương trình
chinh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch vừa để tăng dung tích chứa và diện tích

vùng đệm điều tiết nước, vừa tạo canh quan cho đô thị, Khẩn trương hoàn thành và
triển khai quy hoạch hồ điều tiết tại các khu vực phù hợp.
Tăng cường công tác quản iý sông, kênh, rạch. Kiểm soát tình trạng vi phạm
lấn chiếm, xả rác kênh, rạch, đồng thời tăng cường xử phạt các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh trên sông, kênh, rạch, xả nước thải chưa qua xử lý. Xác định việc
quy hoạch ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy hoạch đô thị, đảm bảo công tác
bảo vệ môi trường.
Tăng cường công tác quản lý đa dạng sinh học trên kênh, rạch. Ngăn chặn
việc đánh bắt cá trên kênh, rạch dưới mọi hình thức.
c) Khai thác hơp ỉý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng
sản
Khai thác hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ
yêu cầu phát triển bền vững, ốn định và lâu dài, giảm íhiéu các tác động đèn môi
trường. Thực hiện nghiêm Quyết định số 430 QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm
2013 của Úy ban nhân dân thành phổ về phê duyệt quy hoạch khai thác và sử dụng
khoáng sản rắn đên năm 2020, Quy chế phối hợp quản !ý tài nguyên nước tài
nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường vùng giáp ranh của 7 tỉnh/thành phô. các
quy định về khoanh vùng cấm, tạm thòi cấm hoạt động khoáng sản, quy định vê
quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn
Thành phố. Tăng cườnạ, công tác thanh tra, kiếm tra hoạt động khai thác khoáng
sản. Triến khai các biện pháp phục hồi môi Trường sau khai thác khoáng sản, hoàn
trả quỹ đất sạch phục vụ phát triến kinh tề - xã hội Thành phố.
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Phối hợp với các tỉnh/thành phố lân cận tăng cường kiếm tra, giám sát, ỉập
lại trật tự trong quản lý khai thác cát. Theo dõi, giám sát các hoạt động khai thác cát
và tăng cường lực lượng tuần tra, kiêm soát các xà lan, thuyền bè vận chuyên cát.
Nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên, hậu quả của việc khai thác quá mức đối vói
các cán bộ thanh tra kiếm tra, cán bộ địa phương làm nhiệm vụ quản lý nhà nước
hoạt động khai thác cát trên sông.
d) Bảo vệ môi truồng biển, ven biển và phát í rí en tài nguyên biển
Đây mạnh thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân Thành phổ thực hiện
Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Thành uỷ
thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X
về chiến lược biến Việt Nam trên địa bàn Thảnh phố. Xây dựng và triến khai cơ
bản các Quy hoạch tổng hợp tài nguyên môi trường đới ven bờ nhằm quản lý tốt
nguồn tài nguyên thiên nhiên Thành phố. Thực hiện nghiêm túc Luật Biến; xây
dựng và triển khai kế hoạch quản iý tống họp đới bờ vùng biến Thành phố Hồ Chí
Minh.
đ) Bảo vệ và phát trien rừng
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Đây nhanh tiến độ thực hiện Đề án Quản lv bảo vệ, phát triển các loại rừng
và cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Xây
dựng mô hình quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng bền vững dựa vào cộng đồng, có cơ
chê chính sách phù hợp khuyên khích nhân dân tham gia trồng, bảo vệ và khai thác
rừng hợp ỉý và hiệu quả. Kiên quyết và xử ỉý nghiêm các hành vi phá hoại rừng gây
hậu quả nghiêm trọng. Xác định và triển khai hiệu quả các phương án phòng cháy,
chữa cháy các sự cố cháy rừng; bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các ngành, các cấp và nhân dân về các chinh
sách pháp luật bảo vệ rừng, Quản lý, khai thác khu dự trữ sinh quyển càn Giờ theo
hướng bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, gắn với xây dựng cảnh quan, phát triển du
lịch.
e) Giảm ô nhiễin không khí và tiếng ồn ỏ" các Khu đô tỉìị vả Khu công
nghiệp
Hạn chế tối đa mức độ ô nhiễm không khỉ, 6 nhiễm tiếng ồn do sản xuất và
giao thông trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu 50% ô
nhiễm môi trường và tiếng 011 do hoạt động giao thông vận tải. Triến khai đồns bộ
các giải pháp giảm phương tiện giao thông cá nhân, đẩy mạnh phát triển vận tải
hành khách công cộng. Xây dựng và phát triển hệ thổng giao tỉiông xanh của Thảnh
phố, Thúc đấy sử dụng nguồn nguyên liệu sạch (LPG, CNG) thân thiện với môi
trường trong hoạt động giao thông vận tải.
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Thực hiện phủ kín mạng lưới quan trắc chất lượng không khí đảm bảo yêu
cầu theo dõi, đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến chất ỉượng không khí. Từng
bước kiếm soát, xử lý các nguồn thải từ các phương tiện giao thông đạt tiêu chuân
theo quy định. Kiếm soát hạn chế các nguồn gây ô nhiễm bụi từ các hoạt động xây
dựng và giao thông. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tố chức bộ máy quản lý
môi trưòng không khí đô thị và khu công nghiệp. Tăng cường kiếm tra, giám sát
việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí và xử phạt
nghiêm minh các hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các Khu công
nghiệp - Khu chế xuất, cụm công nghiệp. Tăng diện tích mảng xanh của Thành
phố.
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g) Quản lý hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại
Tăng cường tri en khai Chiến lược quốc gia về quan ỉý tống họp chất thải răn
trên địa bàn Thành phố. Xây dựng và triển khai quy hoạch xử lý chất thải rắn
Thành phố Hồ Chỉ Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thiện công
tác quản lv lực lượng thu gom rác dân lập; lưu trữ, thu gom, vận chuyến và xử lý an
toàn chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế và bùn thải
(bùn hầm cầu, bùn nạo vét kênh rạch, bùn từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt,
nước cấp tập trang, bùn từ các công trình xây dựng,...). Mở rộng mạng lưới thu
gom, nâng cao năng lực của các đơn vị thu gom vận chuyển chất thải rắn. Thúc đấy

xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác, chât thải công nghiệp, chât
thải y tế và chất thải nguy hại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao
hiệu quả cône tác bảo vệ mỏi trường Thành phố.
Kiểm tra việc xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải không
thể tái chế của các cơ sở thu mua, vận chuyến phe liệu công nghiệp khu vực Thành
phố, đồng thời kiểm tra hồ sơ và năng lực của các đơn vị hoạt động thu gom, vận
chuyển, xử ỉý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Tăng cường công tác kiêm
kê, quan trắc chất thải, thực hiện kiểm toán chất thải trong quản lý chất thải ở các
cơ sở sản xuất và Khu công nghiệp. Từng bước áp dụng và đấy mạnh, công nghệ
thôns, tin vào giám sát quản lv hoạt động thu gom, vận chuyển, xử ỉý chất thải rắn
và chất thải nguy hại theo Chương trình xây dựng hệ thong thông tin ngành tài
nguyên và môi trường Thành phố giai đoạn 2014 - 2020. Tuyên truyền, nâng cao
nhận thức cộng đồng nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải rắn; quản ỉý an toàn chât
thải nguy hại từ hộ gia đình và hạn chế tối đa lượng chất thải chôn ỉấp nhăm íiêt
kiệm tài nguyên đất và hạn chế ô nhiễm môi trường, Nghiên cứu xây dựng cơ chê
liên kết, họp tác giữa các đơn vị thu gom., tái chế chât thải rắn và đơn vị sản xiiát.
Tiếp tục triển khai chương trình phân ỉoạì chất thải y tế tại nguồn từ các cơ
sở V tế và Bệnh viện ỉớn; chương trình phân loại rác tại nguồn đã triển khai tại các
chợ, siêu thị, khu đô thị mói.,, trên địa bàn thành phố. Tăng cường thực hiện
chương trình Dhân ỉoại rác tại nguồn hộ gia đình đang thỉ diêm tại các quận, huyện,
tiên đến triến khai đại trà trên toàn địa bàn Thành phố nhằm giảm thiếu, tái chế, tái
sử dụng chất thải rắn phát sinh theo hướng bền vững. Phấn đấu đến cuối ĩiãm 2020,
tỷ lệ tái sử dụng, tái chế, tái sinh năng lượng trên 65% chất thải rắn sinh hoại.
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h) Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học
Xây dựng và triến khai Ke hoạch hành động đa dạng sinh học Thành phố Hồ
Chí Minh định hướng đến năm 2020. Lập và. tố chức thực hiện quy hoạch bảo ton
đa dạng sinh học cấp Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Rà soát,
đê xuất việc sửa đối, bố sung các văn bản ưuy phạm pháp luật có liên quan theo
hướng quản lý thống nhất, tập trang đầu mối về bảo tồn đa dạng sinh học.
k) Giảm thỉễu tác động vả ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống
thiên íai
Thực hiện tốt Luật phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; Chiến lược quốc gia
về biến đối khí hậu; Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đôi khí hậu,
Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC). Triển khai hiệu qua
Quyết định số 2838/QĐ-u BND ngày 1 i tháng 6 năm 2014 của ủy ban nhân dân
Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34CTrHĐ/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội Nghị ỉần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ
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môi trường và Quyết định số 3911/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 8 năm 2014 về phê
duyệt để án của Chương trình. "Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hướng về phía
biến thích ứng với biến đổi khí hâu - Giai đoạn 2".
Tập trung nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu
theo các kịch bản mới. Xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với
biến đối khí hậu Thành phố giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; mô hình
dự báo khí tượng thủy văn và kế hoạch quản lý khí tượng thủy văn Thành phố đến
năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Mở rộng triển khai hệ thống giám sát biến
đôi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn Thành phố. Đầu tư hệ thống quan trắc
và công nghệ theo hướng hiện đại nhằm dự báo khí tượng thủy văn, bảo đảm cảnh
báo, dự báo sớm các hiện tượng khí hậu bất thường. Nâng cao năng lực dự báo thời
tiết, khí tượng thủy văn phục vụ cho sản xuất và đời sống người dân và phát triển
bền vững.
Thường xuyên cập nhật hoàn thiện các phương án phòng tránh, ứng phó và
khắc phục kịp thời hậu quả xấu do thiên tai gây ra. Chủ động thục hiện có hiệu quả
các giải pháp ứng phó với biến đối khí hậu, nước biển dâng, đấy nhanh tiến độ thực
hiện các công trình thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố
ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của
Thủ tướng Chính phủ. Đối vói các dự án đầu tư cần tính toán đến các yếu tố biến
đoi khí hậu nham đáp ứng vói diễn biến khí hâu trong tương lai. Kịp thời khắc phục
hậu quả, hỗ trợ đời sông người dân khu vực bị thiên tai. Nghiên cửu xây dựng kể
hoạch thực hiện giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với một số ngành và lĩnh vực.
Tăng cường trao đối thông tin, kinh nghiệm, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế
nhằm hỗ trợ Thành phố ưu tiên giải quyết các vấn để biến đổi khi hậu. Đẩy mạnh
tuyên truyền về ứng phó với biến đối khí hậu thông qua việc phô biến rộng rãi trên
các kênh thông tin và truyền thông, lồng ghép vào chương trình giáo dục đào tạo
cho học sinh các cấp. Nâng cao hiệu quả CÔIÌ2 tác đào tạo, bồi dưõng, huấn luyện
nghiệp vụ về công tác cứu nạn, cứu hộ đế chủ động ứng phó và khắc phục những
sự cố do thiên tai gây ra.
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Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường năng lực ứng phó và thích
nghi của các ngành, các cấp, cộng đồng dân cư và các hệ thống tự nhiên ứng phó
với biến đối khí hậu và phòng chống thiên tai. Nghiên cứu. khoa họe công nghệ,
kiện toàn bộ máy tố chức, hoàn thiện cơ sở pháp lý và đào tạo nguồn nhân íực làm
công tác nghiên cứu, dự báo thiên tai nhằm giảm nhẹ tác động, thiệt hại do thiên
tai, do biến đối khí hậu gây ra.
IHễ CÁC NHÓM GIẢI PHÁP
1. Hoàn thiện hệ thống CO' chế, chính sácli về phát triển bền vững

Tập trung xây dựng và tích cực triển khai thực hiện kế hoạch hành động của
Thành phổ thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 201 ỉ -

2020; chủ động theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện phát triển bền vững theo
các tiêu chí, chỉ tiêu phát triển bền vững đề ra. Xây dựng cơ chế chính sách theo
hướng huy động sự tham gia của các tầng ỉớp nhân dân trong thực hiện phát iriên
bền vững. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội - nghê
nghiệp, các đoàn thể quần chúng, cộng đồng doanh Iighiệp trong thực hiện phát
triển bền vững, trong tư vân, phản biện và kiên nghị chính sách vê phát triên bên
vững.
Xâv dựng các chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị đế thực hiện
chiến lược, kế hoạch phái triển bền vững quốc gia và kế hoạch iriên khai thục hiện
Chiến lược Phát triển bền vững Thành phổ. Tăng cường sự phối hợp giữa các bên
liên quan, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển bền vững của Thành phố để đảm nhiệm
công tác triển khai quản lý phát triển bền vững, Thanh tra, kiếm tra, giám sát việc
triển khai thực hiện các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu phát triến bên vững.
Rà soái, đánh giá tính bền vũng của các chiến ỉược, quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và phát triển ngành, lĩnh vực của Thành phố đã được ban
hành đế điểu chỉnh, bô sung các tiêu chí theo hưÓTig phát íriấn bền vững.
2. Tăng cường nguồn Iirc tài chính đễ thực hiện phát triển bền vững
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Sử dụng họp lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách để thực hiện Kế hoạch triển
khai Chiến lược Phát triển bền vững của Thành phố. Huy động và sử dụng có hiệu
quả các nguồn vốn hỗ trợ Dhát triến chính thức (ODA), các nguồn vốn đầu tư xã
hội, nguồn tài trợ của các tố chức cá nhân trong và ngoài nước, Tăng cường quản
lý, chống lãĩìg phí, thất thoát trong đầu tư đế tạo vốn thực hiện các mục tiêu phát
triển bền vững,

w

Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính, doanh
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. cá nhân cung cấp tài chính, đầu tư cho các
hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tẩng xã hội, khu công nghệ cao nhằm hoàn
thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển bền vững. Tăng cường áp dụng các công
cụ tài chính đế táng nguồn tài chính cho việc thực hiện các mục tiêu phát triến bển
vững của Thành phố.
3, Đẩy manh tuyên truyền., nâng cao nhận thức về phát triển bền vững
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững. Xây dựng và thực hiện các
chương trình truyền thông vói nội dung và hỉnh thức phù hợp cho từng nhóm đối
tượng trong xã hội. Phát huy vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin
truyền thõng như truyền hình, phát thanh, báo chí trons việc nâng cao nhận thức
của người dân về các chủ trương, chính sách và chiến lược phát triến bền vững của
Thành phố; phố biến nội dung, thông tin về phát triến bền vững. Huy động sự tham
gia của các tố chức đoàn thế trong công tác truyền thông ve phát trien bền vữns.
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Đặc biệt, lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững vào chương trình giảng
dạy ở các câp học.
4. Tăng cường năng lực quân lý và thực Mệỉi phát triển hềr. vững
Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và thực hiện phát
triên bên vững cho cán bộ quản ỉý các câp, các tô chức đoàn thể, cộng đồng doanh
nghiệp và các cơ quan nghiên cửu về phát triển bền vững. Xây dựng hệ thống thông
tin, cơ sở dữ liệu và hệ thống giám sát, đánh giá phục vụ công tác quản lý về phát
triên bên vững.
5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các doanh nghiệp,
các tổ chức chính trị - xã hội, tổ clĩức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phỉ chính
phủ, cộng đồng dân cư trong thực hiện phát triển bền vững; tir vấn, phản biện
kiến nghị chính sách về phát triển bền vững và giám sát thưc hiện phát triển
bền vững
Tăng cường vai trò, trácli nhiệm và sự tham gia của các doanh nghiệp, các tố
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cộng
đồng dân cư trong thực hiện phát triển bền vững, trong tư vấn, phản biện, kiến nghị
chính sácli về phát triến bền vững và giám sát thực hiện phát triển bền vững. Nâng
cao vai trò và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong công cưộc phát triếĩi
kinh tê - xã hội, xóa đói giảm nghèo, quản lý và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài
nguyên và bảo vệ mồi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
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6. Phát trỉển nguồn nhân lực cho thực hiện pỉiát triển bền vững

w

Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Quy
hoạch phát tríến nguồn nhân lực của Thành phố. Phát triển đồng bộ đội ngũ nhân
ỉực có chất íượng, đủ mạnh ở mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển bần vững.
Tập trung phát triển nguồn nhân ỉực chất lượng cao; gắn kết chặt chẽ phát triển
nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ tái cấu
trúc nền kinh tế, chuyến đối mô hình tăng trưởng, góp phần tăng nhanh năng suất,
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện các chương trình,
đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi
nhọn. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huv nhân tài, đào tạo nhân lực cho phát
triến kinh tế tri thức. Liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao
động, cơ sở đào tạo để phát triển nguồn nhân ỉực cho phát triển kính tế - xã hội của
Thành phố.
7. Tăng cường vai trò và tác động của khoa học và công nghệ, đẩy mạnh
đổi mới công nghệ trong thực hiện phát triển bền vững
Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong tất cả các
ngành và lĩnh vực theo định hương phát tri en bền vững. Kết họp các mục tiêu,
nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó
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đảm bảo khoa học và công nghệ là nền tảng, động ỉực cho các hoạt động phát ĩriên.
Đẩv mạnh công tác nghiên cún khoa học, kỹ thuật, ứng dụng và chuyên giao công
nghệ, đẩy nhanh tốc độ đầu tư đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực phục
vụ phát triển bền vững. Nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh sản phâm;
khuyến khích phát triển công nghệ môi trường, công nghệ sạch, các sản phâm thân
thiện mõi trường, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng. Hình thành và phát triên
hệ thống các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, tư vẩn, dịch vụ khoa học và công nghệ
phục vụ phát triển bền vững. Tăne cường ứng dụng và phát triến công nghệ thông
tin trên các lĩnh vực.
Tăniỉ cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển giao công nghệ
không tiên tiến, tiêu tốn nhiều nhiên liệu và năng lượng, gây ô nhiễm môi trường.
Phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố trong
nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và bảo vệ môi trường, tư vấn, phản biện
và giám định- xã hội theo đúĩìg quy định. Có chính sách đãi ngộ, thu hút, sử dụng trí
thức phục vụ phát triển khoa ầọc và công nghệ theo tỉnh thần Nghị quyết Trưng
ươne 7 khóa XI. Hoàn thiện và phát triển khu chức năng, hoàn chỉnh toàn bộ Khu
công nghệ cao theo quỵ hoạch được duyệt.
8. Tăng cường họp tác vói các đỉa phương, mở rộng hợp tác quốc tế
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Đẩy nhanh ỉiên kểí vùng và hợp tác phát triến kinh tế - xã hội với các địa
phương khác. Tố chức thực hiện quy hoạch tống thế phát triến kinh tể - xã hội
Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 (theo Quyết định sổ 943/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ); Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế
trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định
số 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch xây dựng Vùng Thành phố
Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số
24,/QĐ-TTg và 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và Quy hoạch tổng thể
phái triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2025 (theo Quyết định số 2631/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
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Chủ động phối hợp với các tinh trong Vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam xây dựng cơ chế phối họp triển khai thực hiện, trong đó tập
trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Quy hoạch tống thế phát triển kinh tế - xã hội, quy
hoạch chung xây dựng gắn với quy hoạch vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh,
quy hoạch hạ tầng kỳ thuật đô thị, quy hoạch phát triến các ngành kinh tế và đào
tạo nguồn nhân lực. Xây dựng CO' chế chung xử lý các vấn đề về ỉao động, hạ tầng
và môi trường.
Tăng cường họp tác giữa các địa phương trong Vùng và với các địa phương
vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng miền Trung và Tây Nguyên về xúc tiến đâu
tư, chuyến giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp lao động, xây dựng
vùng nguyên ỉiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; sử dụng chung kết cấu
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hạ tầng trong Vùng về công nghiệp, xử ỉý chất thải rắn, cấp nước; phối hợp tuyên
truyên và quảng bá du lịch; khai thác, sử dụng và bảo vệ bền vững tài nguyên nước,
bảo vệ môi trường, Nâng cao chất lượng, có hiệu quả các hoạt động hợp tác bàng
những dự án đầu tư, những công trình cụ thể, thiết thực, trên cơ sở lợi ích chung
giữa các địa phương; định kỳ hàng năm có đánh gí á sơ kết, tổng kết, rút kinh
nghiệm.
Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trao đổi thông tin, khoa học công
nghệ về phát triến bền vững, phát triển những ngành kinh tế môi trường (công riglìệ
xử lý chất thải, công nghệ tiêu tốn ít năng lượng, phát thải ít cacbon, công nghệ tái
chế rác thải ,.Xây dựng và triển khai chươne trình tổng thể về công tác thông tin
tuyên truyền và quảng bá hình ảnh phục vụ cho quá trình phát triển và hội nhập của
Thành phố; thiết ỉập cơ chế cung cấp thông tin định kỳ về thành phố đến mạng lưới
các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các địa phương nước ngoài, hỗ trợ
doanh nghiệp Thành phố trong các dự án kinh doanh, đầu tư ra nước ngoài. Chủ
động và tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế eiải quyết những vấn đề liên
quan đên phát triến bền vững; phối hợp giải auyết những vấn đề toàn cầu và khu
vực, giảm phát thải cacbon; ô nhiễm nguồn nước, không khí; khai thác rừng; những
vân đề xã hội như di dân, xuất khấu lao động,... Tăng cường hợp tác vói các nước,
các thành phố trên các lĩnh vực trao đoi thông tin về đất nước, con người, văn hóa
Việt Nam và giữa các nước với Việt Nam.
IV.
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1. Giao các sở - ban - ngành, ủy ban nhân dân các quân - huyện, các Tổng
Công ty, doanh nghiệp trực thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm triển khai chi tiết, bảo đảm tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm
vụ cụ thể, giải pháp và thống kê chính xác các chỉ tiêu về phát triển bền vững được
quy định tại Ke hoạch này nhằm đạt hiệu quả cao nhất; triển khai xây dựng phát
triển bền •vững ngành; cung cấn thông tin, tài liệu về phát triển bền vững; báo cáo
kết quả thực hiện về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển bền vững định kỳ
hàng năm theo yêu cầu,
2. Giao Ban Cầỉ đạo, Tổ chuyên trách phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí
Minh chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công íại Quyết định số
3925/QĐ-UBMĐ ngày 19 tháng 7 năm 2013 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ
Chí Minh về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên trách về phát triển bền vững
Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm
2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo, Tiểu ban chuyên môn
và Tổ Chuyên trách về phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo thống
nhất việc triển khai Ke hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của
các cấp, các ngành, lồng ghép các nội dung, công tác tổ chức triển khai, các chỉ tiêu
giám sát và đánh giá về phát triển bền vững của Thảnh phố Hồ Chí Minh... vào Kê
hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Thành phố; tống hợp báo cáo định
21

kỳ hàng năm về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và
đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thế cho úy ban
nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phát
triển bên vững Thành phô Hồ Chí Mình xây dựng dự toán kinh phí hàng năm đề
theo dõi, tống hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của Kê hoạch
này gửi Sở Tài chính thẩm định trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
4, Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết bổ sung, điều chính. Ke
hoạch này, các sở - ban - ngành, úy ban nhân dân các quận - huyện, các Tông
Công ty, doanh nghiệp trực thuộc Thành nhố và các cơ quan, đơn vị có liên quan
chủ động phối hợp với Sở Ke hoạch và Đầu tư đế tổng hợp, đề xuất úy ban nhân
dân Thành phô xem xét, quyét định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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C»£FLÍ TIÊU GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GỈÁ PHÁT TRĨẺN BỀN VỮNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÉN NĂM 2020

•Ệ^cuỆỂình kèm theo Quyết định số 2A5 /QĐ-ƯBND ngày JStháng 02 năm
_
2015 của ủy ban nhăn dân Thành ohốì
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Năm

%

Sở Công Thương

Năm

6 Tỷ ỉệ hộ nghèo

%

Sở Lao động,
Thương binh và
Xã hôi-

Năm

7 Tỷ ỉệ thất nghiệp

%

Sở Lao động,
Thương binh và
Xã hôi

Quý, năm

Tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng
5 lượng mới trong CƯ cấu sử
dụng năng lượng
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Báo cáo
vào cuối
quý 3 năm
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II Các chỉ tiêu về xã hôi
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Tỷ lệ lao động đang làm việc
đã qua đào tạo

%

Sở Lao động,
Thương binh và
Xã hôi

Năm

9

Hệ số bất binh đẳng trong
phân phối thu nhập (hệ số
GINI)

lần

Cục Thông kê

Năm

traì/ỈOQgái

Sở Y tể

Năm

10 Tỷ số giới tính, khi sinh
11 Số thuê bao Intemet

số thuê bao/100 Sở Thông tin và

Quý, Năm
ỉ
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Chỉ tiêu

Cơ quan chịu
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thập, tổng hợp
Truyền thông

Đon vị tính
dân

Tỷ ỉệ lao động tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất
12
nghiệp; tỷ lệ người dân tham
gia bảo hiểm y tế

Kỳ báo eáo

Bảo hiểm Xã hội
Thành phố

Năm

Công an Thành
phố

Tháng, Quý,
Năm

Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông
thôn

Năm

Sở Tài nguyên và
Mức giảm lượng nước ngầm, 3
m /người/năm
Môi trường
nước măt

Năm

%

Tổng Công ty cấp
nước Sài Gòn

Năm

%

Tổng Công ty cấp
nước Sài Gòn

Năm

m2/người

Sỏ" Giao thông vận
tải

Năm

1 Q Tỷ lệ che phủ rừng

%

Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông
thôn

Năm

Tỷ lệ ngày có nồng độ các
20 chất độc hại trong không khí
vượt quá tiêu chuẩn cho phép

%

Sở Tài nguvên và
Môi trường

Năm

Tỷ ỉệ các đô thị, khu công
nghiệp, khu che xuất, cụm
công nghiệp xử ]ý chất thải
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rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn
hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia tương ímg

%

Sở Tài nguyên và
Môi trường chủ trì,
phối hợp Ban quản
lý Khu công
nghiệp - Khu chế
xuất

Năm

Tỷ ìệ thu gom và xử iý rác
thải tronạ; ngày

%

Sở Tài nguyên và
Môi trường

Năm

Tỷ ìệ chất thải rắn thu gom,
đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy
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chuẩn kỹ thuật quốc gia
tương ứng

%

Sở Tài nguyên và
Môi trường

Năm

13

%

Số người chết do tai nạn giao người/100.000
dân/năm
thông

Tỷ ỉệ số xã được cône nhận
đạt tiêu chí nông thôn mới và
14 nâng cao chất lượng các tiêu
chí đã đạt được theo mức
chuẩn cao hơn.
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III Các chí tiêu về tài nguyên và ĩttêl trường
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Tỷ ỉệ hộ dân đô thị được sủ

ì 6 dụng nước sạch
17

Tỷ iệ hộ dân nông thôn được
sử dụng nước sạch
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18 Diện tích cây xanh đô thị
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NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CỒNG VIỆC CHỦ YẾU

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ?sí5 /ỌĐ-UBND ngày oí5~ (hảng Oã năm 20ỉ 5 của ủy ban nhân dân Thành phố)
NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ YẾU

QUAN CHU

TRÌ

Cơ QUAN

THÓI GIAN

PHỐI HỢP

THỰC HĨẼN

Ị Duy trì tăag trưởng kinh i'ẽ bẽa vững, từng bước thực hiện. tăng í ruỏng xanh, phát triẻn năng lưọiig sạch, năng Iưọng tái tạo
Xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của
Sở Tài nguyên
Các cơ quan,
1
thành phố, đảm bảo phát triển nền kinh tể theo hướng cacbon thấp.
và Môi trường
đơn vị liên quan
Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm năng lượng, phát triển và nâng dần tỷ trọng sử đụng
Các cơ quan,
2- năng iượng mới, năng lượng tái tạo thông qua Chương trình tiết kiệm năng lượng và
Sở Công thương
đơn vị liên quan
Chương trình năng lượng xanh.
Xây dựng nhà máy thu khí phát diện từ các bãi chôn lấp của thành phố theo cơ chế
Các cơ quan,
Sở Tài nguyên
J
phát triển sạch (CDM) nhằm tận dụng lưọng khí nhà kính để phát điện.
và Môi trường
đơn vị ỉiên quan
Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp ỉuậí về bảo vệ môi trường đối với
Sở Tài nguyên
Các cơ quan,
4
các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất, xây dựng.
đơn vị liên quan
vồ- Môi trường
Xây dựng đanh mục các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu ĩập trung vào các sản phẩm chất
Các cơ quan,
5
Sở Công thương
lưọĩig, sạch, an toàn, thân thiện với môi trưòĩìg.
đơn vị liên quan
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Triển khai hiệu quả Chiến ỉược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.
Tuyên truyền giảo dục nâng cao nhận thức về lọi ích mang lại của việc áp dụng sản
xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất và cộng đồng dân cư.
Khuyên khích và hô trợ kỹ thuật trên cơ sở tự nguyện và phát huy nội lực của các cơ sở
sản xuất công nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu môi trường.
Nhân rộng việc áp dạng mô hình sản xuất sạch, sáng kiến cộng đồng về sảa xuất và
tiêu dùng bền vững đế nâng cao hiệu auả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật
liệu, năng lượng, nước kết hợp xử lý cuối đường ổng giảm thiểu ohát thải, hạn chế
mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe người dân.
Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân tham gia sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm đáp ứng dược nhu cầu cơ bản nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm
Hàng năm
Hàng năm

Sở Công thương và
Sở Tài nguyên
và Môi trường
Sỏ" Tài nguyên
và Môi trường
Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các cơ quan,
đơn vị liên quan
Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các CO' quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Công thương

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các CO' quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Hàng năm
Hàng năm

ó

Phát triển thị trườnc sản phẩm sinh thái, tiếp tục thực hiện dán nhãn sinh thái; tuyên
dương các doanh nghiệp áp đụng nhãn sinh thái sản phẩm trên các phương tiện thông
tin đai chúng.

7

Công khai danh sách các doanh nghiệp gâv 0 nhiễm môi trường.

—

Đẩy mạnh xử ỉý triệt để các cơ sỏ' gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn
Thành phổ theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các CO' sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
8
trọne và Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
ỉ
phê duyệt Ke hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến
năm 2020.
Triên khai hiệu quả thu hôi vả xử ỉý sản phâm thải bỏ trên địa bàn Thành phô theo
9
Ọuvểt định của Thủ tướng Chính phủ.
Đẩy mạnh triển ỉvhai hiệu quả Chỉ thi số 23/2014/CT-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2014
của
ùy ban nhân dãn thành phố về tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi
1 10
ni lông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quảng bá. trình diễn công nghệ cao, công; nghệ tiên tiến ứng dụng vào sản xuất, dịch
11 vụ, thúc đẩy tăng năng suất iao động, tăng tính cạnh tranh các sản phẩm chủ lực của
Thành phố.
líí. Đảm bảo an ninh lương thực, phái triển nông nghiêp, nông thôn bền vững
Triên khai thực hiện Quyêt định sô 310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2014 của Uv
ban nhân dân thành phố về ban hành Ke hoạch thực hiện Đe án tái cơ cấu ngành nông
ỉ
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyêt định số
899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

1

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Tài nguyên
và Mối trường

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các co- quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sờ Tài nguyên
và Môi trường

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Tài nguycn
và Môi trường

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Ban Quản lý Khu
Công nghệ cao

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triến nông thôn

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Các cơ quan,
đon vị Hên quan

Hàng năm

Sở Nông nghiệp và
Phái triển nông thôn

Các cơ quan,
đon vị liên quan

Hàng nám
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Đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu, chuvển giao tiến bộ khoa học công nghệ nhất ỉà
công nghệ sinh học, khuyến nông, giống mới, giống gốc; đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng kỹ
thuật nông nghiệp, nông thôn (thủy lợi, trại sản xuất giống...); các hoạt động và dịch
vụ hỗ trợ như kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ thực vật, bảo vệ nguồn lợi
thủy sản, bảo vệ công trình thủy iợỉ; xúc tiến thương mại, liêu thụ nông sản...
Thực hiện Chương trình hợp tác các tỉnh đế xây dụng vùng nguyên liệu phục vụ công
nghiệp chế biến đồng thòi bảo đảm nguồn nông sản thực phấm bình ổn thị trường, đáp
ứng yêu cầu tiêu dùng của Thành phố.

1

í

Đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia về x.ây dụng nông thôn mói, phấn
Sờ Nông nghiệp và 1 Các CO" quan,
đấu hoàn thành vào cuối năm 2015. Xây đựng chương trình nâng cao chất lượng các
Phái triển nông thôn đon vị liên quan
tiêu chí đã đạt tại các xã
IV. Đây mạnh công tác giảm nghèo theo hưởng bên vững; tạo việc lảm bên vững; thực hiện tôt các chính sách an sinh xã hội
Sỏ' Lao động Xây dựng hệ thống cơ 3Ở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của thành
Các cơ quan,
phố; cập nhật đầy đủ và kịp thời danh sách hộ nghèo đế đảm bảo hỗ trợ người nghèo
Thương binh và Xã
.
.
ỉ
đơn VỊ liên quan Ị
đúng đối tượng và trong khả năng ngân sách nhà nước.
hôi
1
Thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, chính sách trợ giúp xã hội đối với các
Sở Lao động Các cơ quan,
2 hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo và
Thương binh và Xã
đơn vị liên quan
phát sinh hộ nghèo mới.
hội
Sỏ' Lao động Xây dựng chuẩn nghèo tiếc cận với chuẩn nghèo khu vực và quốc tế làm cơ sở hoạch
Các cơ quan,
3
Thương binh và Xã
đơn vị liên quan
định kế hoạch giảm nghèo hàng năm sắt với tỉnh hình thực tể của Thành phố.
hội
Sở Lao động Tăng cường các hoạt động tư vấn giới thiệu việc lảm, xuất khẩu lao động cho người
. Các cơ quan,
Thương bình và Xã
nghèo, đối tượne chính sách.
don. vị liên quan
hôi
Tố chức tư vẩn, nâng cao kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao công
Sở Lao động nghệ, kv thuật, nhằm chuyển đổi CO' cấu ngành nghê, cơ cấu lao động, thay đổi các tập
Các cơ quan,
5
Thương binh và Xã
quán, thói quen của người nghèo, hộ nghèo trong cách sản xuất làm ăn, sinh hoạt gia
đơn vị liên quan
hội
đình và quan hệ xã hội.
4
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6

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo, người dễ lổn
íhưong, các đối tượng bảo trợ xã hội...

Tăng cường các giải pháp thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện
Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề
vê chính sách xã hội giai đoạn 20ỉ2 - 2020.
V , Ôn đ{0h quv mô, cải thiện và nâng cao chất Iưọìĩg dân số
7

Sở Lao động Các cơ quan,
Thương binh và Xã
đon vị Hên quan
hôi
Sỏ' Lao đông ỉ _,
° „
Các cơ quan,
1 hương binh và Xã 1 ,
. ..A
~
đơn vi liên quan
họỉ

ỉ

Tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Sở Y tế

-!

Ón định quy mô dân số thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, đồng thời giải quyết tốt
những vấn đề về cơ cấu dân số.

Sở Y tế

Các Cữ quan,
đơn vị liên quan
Các cơ quan,
,
đon vĩ liên quan

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm
Hàtì2 năm

3

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sỏ' Văn hóa - Thể
thao

Các cơ quan,
đơn vị ỉiên quan

Hàng năm

Sở Văn hóa - Thể
thao

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Lao động Thương binh và Xã
hội

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Văn hóa - Thể
thao

Các cơ quan,
đơn vị iiên quan

Hàng năm

Sở Ytế

Triển khai đề án nâng cao chất lượng dân số.

VI. Phái triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế; tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thễ thao
Triển khai thực biện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Sở Văn hóa - Thể
1 khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về văn hóa; phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm
thao
đà bản sắc dân tộc, phù họp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa văn hóa, thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết số
05/2005/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết sổ 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc
Sở Văn hóa - Thể
2 tiểp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật tronạ; thời kỳ mới. Tiếp tục nâng
thao
cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống vãn hóa ở cơ sở"
và các danh hiệu đã được công nhận.
Sở Văn hóa - Thê
Đây mạnh phong trào thi đua yêu nước và phong trào toàn dân đoàn kêí xây dựng đời
3
thao
sống văn hóa.
4
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Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, lối sống, trí tuệ, thể chất, lòng yêu nước,
trách nhiệm xã hội và ý thức chấp hành pháp luật. Ngăn chặn hiệu quả các tệ nạn xã
hội như ma túy và mại dâm.
Tăng cường hoạt động văn hóa đối ngoại và coi trọng ngoại giao văn hóa đế quảng bá,
giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và nhân dân thành phố
nói riêng vói cộng đông quốc tế.
Triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 4249/QĐUBND ngày 07 tháng 9 năm 20 ỉ 1 của ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành
Chương trình thực hiện Chiến íược Ouốc gia về bình đẳng giói trên địa bàn Thành phô
Hồ Chí Minh «iai đoạn 2011 - 2020.
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Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 939/KH-UBND ngà)' 05 tháng 3 năm
20Ỉ4 của ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Chương trình hành động số 337 CTr/TƯ ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị
quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước
phát triên mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020
VIIẽ Phát triên bêĩi vững hạ tâng đô thi, xây dưng nông thôn mói

1
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3
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Tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại theo Quyết định
số 43/20 Ỉ2/QĐ-ƯBND ngày 03 tháng 8 năm 2012 của ủy ban nhân dân thành phố ban
hành Kể hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr-HĐ/TƯ của Thành ủy
thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Xỉ về
xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thảnh phố.
Tập trung tô chức thực hiện quy hoạch chung xây dựng thành phô đên năm 2025 đã
được Thủ íuứng Chính phủ phê duyệt tại Quyẻt định sổ 24/ỌĐ-TTg ngày 6 tháng 01
năm 2010.
Thực hiện công tác rà soát, điêu chỉnh lại các quy hoạch đã ban hành, đảm bảo quy
hoạch phái" triển kết cấu hạ tầng phải đồng bộ với cảc quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tê - xã hội Vùng, quy hoạch tống thể phát triên kinh té - xã hội thành phố đến năm
2020 tầm nhìn 2025.

1
Sỏ' Kể hoạch vả Đầu
tư

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Quy hoạch - Kiến
trúc

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sờ Ke hoạch và Đầu
tư

Các cơ quan,
đon vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năra
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Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo định hướng nông
4

nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; cơ cấu kinh tề và các hình thức tổ chức sản

xuất họp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh côiiíĩ nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển
nông thôn vói đô thị theo quy hoạch.
VIIL Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao đâu trí và trinh độ nghỉệp vụ
Tiểp tục triểrẤ khai chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 và Kết luận số 51KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về "Đổi moi căn bản,
í
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu hiện dại hóa. công nghiệp hóa írong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
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thích hợp vói yêu cầu của sự phát triển của thành phố
Ị
Các cơ quan,
Ị sỏ' Giáo dục và Đào
Hàng năm
đơn vị liên quan
tạo
ị

Nâng cao chất lượng giáo đục và đào tạo; hoàn thiện cơ sỏ' vật chất, mạng lưới trường,
lóp, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản ỉý, riội dung và phương thức giáo dục; đẩy mạnh
xã hội hóa và liên kết quốc tế, huy động mọi nguồn lực vào việc đầu tư cho ngành giáo
dục và đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào
tạo

3

Chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo chương trình giáo dục phổ thông
mới; chú trọng đào tạo nhân ỉ ực cho phát triển, nhằm tạo nguồn nhân íực có chất lượng
cao đối vói các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát
triển bền vững của thành phố.

Sỏ- Giáo dục và Đào
íạo

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

4

Tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, năng ỉực tự học, coi trọng kiến thức xã
hội và nhân văn, bổ sung những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phù họp với
khả năng tiếp thi! của học sinh.

Sỏ' Giáo dục và Đào

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

2

,

Sở Nông nghiệp và
Phát íriến nông thôn

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

"
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Đến năm 2020, trình độ bỉnh quân của nhân dân thành phố ỉà hết lớp 12.

Sở Giáo dục và Đào
tạo
Sở Lao động Thương binh và Xã
hôi
Sở Giáo dục và Đào
tao

Các cơ quan,
đon vị liên quan

Hàng năm

Tiếp tục triển khai hiệu quả Quy hoạch phái triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh xã hội
Các cơ quan,
Hàng năm
6 hóa trong công tác đào tạo nghề, nâng cao số lượng, chất lượng tại các cấp đào tạo
đơn vị liên quan
nghề.
Các cơ quan,
Hay động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục đào tạo, đầu tư cho công tác giáo dục
Hàng năm
7
đơn vị Hên quan
đồna, bộ ở 3 môi trường gia đình, nhà trường và xã hội.
IX. Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện điều kiện và vệ
sinh môi trường lao động
1

2
3
4
5
6

7

8
9

Triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sỏ' vật chất ngành y tế thành
phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển ngành y tế thành phố Hồ Chí
Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025.
Đấy mạnh đầu tư trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho các Bệnh viện quận huyện và
Trạm Y tế phường xã, Phát ừiển mô hình khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh, triển khai
mô hỉnh Bác sĩ gia đình.
Hoàn thiện mạng iưới cấp cứu ngoại viện đáp úng kịp thời nhu cầu cấp cứu của nhân
dân.
Xây dụng các cụm bệnh viện tại các cửa ngõ Thành phô, giảm áp lực các bệnh viện
tuyến trên.
Đấy mạnh phát triển ngành y tế lừng bước hiện đại, hiệu quả trong việc chăm sóc, bảo
vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

SỞYíế
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Tiếp tục đầu tư y tế dự phòng, tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng bệnh.
Đảm bảo phát triến nguồn nhân lực y tế đủ yêu cẩu về số iượng và chất lượng, có y
đức, tận tụy phục vụ người bệnh, đặc biệt đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu, cán bộ
quản lý y tế cỏ khả năng ứng dụng và phát triển kỹ thuật y học mới trong khám chữa
bệnh và phòng bệnh song song với việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.
Nghiên cứu ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực đến các cơ sờ y tế ngoại
thành, các đơn vị làm công tác dự phòng nhằm phát triển nguồn nhân [ực y tế cân đối
và sắp xếp phù hợp cho các tuyến
Nâng cao năng ỉực khám chữa bệnh tuyến CO' sở, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
và phục hồi chức năng ờ tất cả các tuyển.

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Y tế
Sở Y tế
Sở Y té

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng nám

Các cơ quan,
đơn vị liên quan
Các cơ quan,
đơn vị liên quan
Các cơ quan,
đơn vị liên quan
Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàn tỉ năm
Hàng năm
Hàng năm
Hàng năm

Sỏ' Y tế

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Y tế

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàna; năm

Sở Y tể

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Thực hiện công lác phổ biến tuyên truyền các thông tin y tế góp phần huy động sức
mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đong tham gia công tác phòng chống
ị 1 0 dich bênh.
Triển khai có hiệu, quả cône tác truyền thông giáo đục về sức khoẻ nghề nghiệp, vệ
11
sinh và sức khoẻ môi trường.
X, Giữ vũng ôn định chính trị - xã hội; chù động và tích cực hội nhập quôc tê
Tuân thủ nghiêm Quyêt định sô 13/2012/'QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế kết họp kinh íế xã hội vói quốc phòng
Ị 1 trong khu vực phòng thủ và Nghị định số ỉ 52/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm
2007 của Chính phủ về xâv dụng khu vực phòng thủ.
2

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập neíí.

3

Tăng cường côn? tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4

Tăng cường công tác phòng cháv và chữa cháy.

5

Tăng cường họp tác quốc tế, thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế; đẩy mạnh
các hoạt động ngoại giao kinh tế.

Sở Y tế

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Y tế

Các CO' quan,
đơn vị iiên quan

Hàng năm

Bộ Tư lệnh

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan
Các cơ quan,
Công an Thành phố
đơn vị liên quan
Các CO' quan,
Cảnh sát Phòng cháy
và Chữa cháy
đơn vị liên quan
Các CO' quan,
Sở Ngoại vụ
đơn vị liên quan
Bộ Tư lệnh
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Đấy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, tạo thuận lợi cho doanh

6

-

nghỉệp trong họp tác quốc tế thực hiện chuvển giao công nghệ, ohát triển nguồn nhân
lực.

Hàng năm
Hàng năm
Hàng năm
Hàng năm

Sở Khoa học và
Công nghệ

Các cơ quan,
đon vị ỉiên quan

Hàng năm

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các cơ quan,
đon vị liên quan

Hàng năm

XI. Chống thoái hóa, sử dụng hiệu quả và bền vữisg tài nguyên đất

ỉ

Quán triệt sâu sắc và thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014
của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đén năm 2020 và kế hoạch sử dụng
đất 5 năm giai đoạn 2011 - 20Ỉ5 trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày
21/01/2014 của Thủ tưởng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm
2013; Quyết định sổ 3292/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Ủy ban nhân dân Thành
phố về ban hành Ke hoạch thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ SO' bản đồ địa
giói hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh.

2

Thường xuyên kiểm tra tiến dộ thực hiện các dự án đã giao đất, cho thuê đất và xử lý
kịp thời đối vói các dự án chậm triển khai để phục vụ cho đàu tư. Tăng cường hiệu quả
sử dụng các loại đất.

3

Đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tăng cường nghiên cứu khoa học và công nghệ trong việc chống thoái hóa đất và cải
tạo đất suy thoái.
Xây dựng cơ cấu cây trồng vật nuối cho phù họp với từng địa bàn, bảo đảm sử dụng
5
bền vững tài nguyên đâí, bảo vệ và phát íriêti rừng.
Đẩy manh công tác thu gom, xử iý bao bì, vỏ chai thuốc bảo vê thưc vâí đã qua sử
r
°
"
.
.
.
-'
6 duna; xây dưng hê thôns lưu chứa bao bì, vỏ chai thuôc bảo vê thưc vât tai các khu
'
,
,
•
vực phát triền nông nghiệp.
XII. Bảo vệ môi trường ũ ước và sử dụng bên vững tài nguyên nước
Thực thi nghiêm Luật Tài nguyên nước trên cơ sỏ- xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên
nước; lập quy hoạch quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Mình đen
1
năm 2025
Ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng khai thác tài nguyên nước quá mức làm suy
2
thoái, cạn kiệt nguồn nước.
Tập trung thực hiện tốt Đe án bảo vệ môi trường lưu vực hê thống sông Sài Gòn 3
Dông Nai, đoạn chảy qua địa phận Thành phố.
Triến khai tốt các quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh theo Ouyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm
4
2014 của ủy ban nhân dân thành phố làm cơ sở quản lý tài nguyên nước, xả nước thải
vào nguồn nước.
4

Sờ Tài nguyên
và Môi trường

ị
ị
1
1

ể

Ị

Các cơ quan,
Sở Tài nguyên
đơn vị tiên quan
và Môi trường
Các cơ quan,
Sở Khoa học và
đơn vị iiên quan
Công nghệ
Các cơ quan,
Sở Nông nghiệp và
Phát triên nông thôn đon vị ỉiên quan
„
SỎ' Nong nptũêp và
Các cơ quan,
Phát tnên nông thôn đơn vị liên quan
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Các cơ quan,
đơn vị liên quan

- -

i

Hàng năm

1

Hàng năm
Hàng năm
Hàng năm
Hàng năm

Sở Tài rtguvên
và Môi trường

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Sở Tài nguyên
và Môi trường
Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các cơ quan,
đơn vị liên quan
Các cơ quan,
đơn vị licn quan

Sở Tài nguvên
và Môi trường

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Tổng Công ty cấp
nước Sài Gòn

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Trung tâm Điều hành
Các CO' quan,
Chương trình chống
đơn vị liên quan
ngập nước

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm
Hàng năm

Phát triển nguồn và mạng cấp nước đô thị. nâng cấp và cải tạo hệ thống nước nhằm

5

6

đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh và phát triển kình tể - xã hội bền vững gắn với bảo
vệ môi trường theo Quyết định sổ 729/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về phc duyệt quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm
2025.
Tăng cường đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và các nhà máv xử lý
nước thải trên các lưu vực sông.

1

...

7

Xây dụng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình di dời các hộ dân sống trên và
ven kênh rạch trên địa bàn Thành phố. Đến năm 2020, hoàn thành cơ bản chương trinh
di dời, chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch, tăng diện tích vùng đệm điều tiết
nước, tạo cảnh quan đô thị.

8

Nạo vét, thông thoáng kênh, rạch thoát nước, giảm ô nhiêm môi trường nước

Xĩĩĩ. Khai thác hợp ỉý và sử dụng tiết kiệm, bền vững íài nguyên khoáng sản
Khai thác hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ yêu cầu
1
phát triển bền vững, ổn định và lâu dài, giảm thiểu các tác động đến môi trường.

2

3

Thực hiện nghiêm Quyết định số 430/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng ỉ năm 2013 của ủy
ban nhân dân thành phổ về phê duyệt quy hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản rắn
đến năm 2020, Quy chế phối họp quản ỉý tài nguyên nước tài nguyên khoáng sản và
bảo vệ môi trường vùng giáp ranh của 7 tỉnh/thành phố, các quy định về khoanh vùng
cấm, tạm thòi cấm hoạt động khoáng sản, quy định về quản ỉý hoạt động khoáng sản
và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phố.

1
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Tăng cường công íác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản.

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình
hành động số 24-CTr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Thành uỷ thực hiện Nahị
quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chiến lược biển
Việt Nam trêpẵ. địa bản 'l hành phố.
Xây dựng và triến khai cơ bản các Quy hoạch tổng họp tài nguyên môi trường đói ven
bò' nhằm quản lý tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn thành phố.

Xây dựng vả triển khai kể hoạch quản !ý tổng họp đói bờ vùng biển thành phố Hồ Chí
Minh.
XV. Bảo vệ và phát triên rừng
Đây nhanh tiên độ thực hiện Đê án Quản ỉý bảo vệ, phát triên các loại rừng và cây
1
xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
3

Hàng năm

Trung tâm Điều hành
Các CO' quan,
Chương trình chống
đơn vị liên quan
ngập nước

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các cơ quan,
đơn vị Hên quan

Hàng nărn

Sở Tài nguyên
và Môi ĩrường
Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các cơ quan,
đơn vị liên quan
Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Sở Nông nghiệp và
Phát triền nông thôn

Các Cữ quan,
đơn vị liên quan

Sở Tài nguyên
và Môi trường
Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Các cơ quan,
đơn vị liên quan
Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên
và Môi trường
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Triến khai các biện pháp phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản, hoàn trả quỹ
đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.
V
V
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XIV. Bảo vệ môi trường biên, ven biên và phát triên íài nguyên hiên
4

"

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Sở Nông nghiệp và Ị Các cơ quan,
Phát triển nông thôn ị đơn vị liên quan

Hàng năm
Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm
Hàng năm

Hàng năm

. . . . . .

Xây dựng mô hình quản ỉý, bảo vệ và sử dụng rừng bền vững dựa vào cộng đồng, có
Sở Nông nghiệp và
cơ chế chính sách phù hợp khuyển khích nhân dân tham gia trồng, bảo vệ và khai thác
Phát triển nông thôn
2
rừng hợp lý và hiệu quả.
Sở Nông nghiệp và
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các ngành, các cấp và nhân dân về các chính
3
Phát triển nông thôn
sách pháp luật bảo vệ rừng.
XVI. Giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở các khu đô thị và khu công nghiệp
Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu 50% ô nhiễm môi trường và tiếng ồn đo hoạt
ì
Sở Giao thông vận tải
động giao thông vận tải.
Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm phương tiện giao thông cá nhân, đẩy mạnh phát
Sở Giao thông vận tải
2 triển vận tải hành khách công cộng. Xây dụng và phát triển hệ thống giao thông xanh
của thành phố.
Thúc đẩy sử dụng nguồn nguyên íiệu sạch CLPG, CNG) thay thế cho nhiên liệu hóa
Sở Giao thông vận tải
3
thạch, thân thiện với môi trường trong hoạt động giao thông vận tảí.
Thực hiện phủ kín trên địa bàn thành phổ mạng lưới quan trắc chất lượng không khí
Sỏ' Tài nguyên
4 đảm bảo yêu cầu íheo dối, đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến chất lượng không
và Môi trường
khí.
Tăng cường kiểm tra, eiám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi
Sở Tài nguyên và
trường không khí và xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuât
5
Môi trường
kinh doanh, các khu công nghiệp - khu chế xuất, cụm công nghiệp. Tăng diện tích
mảng xanh của thành phố.
XVII, Quản lý hiệu quả chât thãi răn và chât thải ngay hại
Sờ Tài nguyên
Tiip tục thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về Guản lý tổng hợp chất thải rán trên địa
ỉ
và Môi trường
bàn thành phố.
Sở Tài nguyên
Xây
dụng
và
triển
khai
quy
hoạch
xử
ỉý
chất
thải
rắn
trên
địa
bàn
Thành
phố
Hồ
Chí
n
và Môi trường
Minh đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050.
Tăng cường công tác quản ỉv ỉực lượng thu gom rác dân lập; lưu trữ, thu gom. vận
Sờ Tài nguyên
3 chuyến và xử lý an toàn chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại, chất thải
và Môi trường
rắn y tế và bùn thải trên địa bàn Thành phố.
Thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình xử !ý rác, chất thải công nghiệp,
Sờ Tài nguyên
4 chất thải y tế và chất thải nguv hại, ứng dụng tiến bộ khoa học kv thuật nhằm nâng cao
và Môi trường
hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.
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Các cơ quan,
đon vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đon vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các co- quan,
đơn vị ỉiên quan

Hàng năm

Các CO' quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các cơ auan,
đơn vị liên quan
Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Ị

Màng năm
Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

Các cơ quan,
đơn vị liên quan

Hàng năm

10

Tăng cường công tác kiếm kê, quan trăc chât thải, thực hiệu kiêm toán chât thải trong
quản lý chât thải ở các cơ sở sản xuất và khu công nghiệp.
Từng bước áp dụng và đẩy mạnh công nghệ thông tin vào giám sát quản lý hoạt động
tha gom., vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo Chương trình xây
6
dựng hệ thống thông tin ngành tài nguycn và môi trường Thành phố giai đoạn 20142020.
Nghiên cứu xâv dựng cơ chê ỉiên kêt, họp tác giữa các đơn vị thư gom, tái chê châí
7
thải rắn và đơn vi sản xuất.
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải rắn
8 và hạn chế tối đa lượng chất thải chôn í ấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và hạn chế ô
nhiễm môi trường.
Tiếp tục triển khai chương trình phân ỉoại chất thải y tế tại nguồn tại các CO' sở y tế và
9 bệnh viện lớn; chương trình phân loại rác tại nguồn đã triến khai tại các chợ, siêu thị,
khu đô thị mới...trên địa bàn thành pho.
Tăng cường thực hiện chương trình phân loại rác tại nauồn hộ gia đình dang thí điếm
tại các quận, huyện, tiển đền triển khai đại trà trên toàn địa bàn thành phố nhằm giảm
10
thiểu, tái ché, tái sử dụng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn thành phố theo hướng
bền vững.
XVIIL Bảo íôn và phái triền đa dạtig sinh hoe
Xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động đa dạng sinh học trên dịa bàn thành phố
1
Hồ Chí Minh định hướng đến năm 2020.
Lập và tổ chức thực hiện quv hoạch bảo tồn đa. dạng sinh học cấp thành phố đến năm
l
2025, tầm nhìn đến năm 2035.
XIX. Giảm thiêu tác động và ứng phó với biên đôi khí hộu, phòng chông thiên tai
5
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Thực hiện tốt Luật phòng, chống và ejảm nhẹ thiên tai; Chiến lược quốc gia về biến
đối khí hậu; Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đối khí hậu, Chương
trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC).
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Triển khai hiệu quả Quvết định số 2838/QĐ-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2014 về
ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành độna; số 34-CTrHĐ/TU của Thành ủy
và Nghị quyết sổ 08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội
Nghị ỉần thử 7 Ban ChấĐ hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi
khí hậu; tăng cưởng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Quyết định số
391! /QĐ-UBND ngàv 12 tháng 8 năm 20Ỉ4 về phê du vệt đề án của Chương trình
"Thành phố Hồ Chỉ Minh phát triển hưónỊ về phía biển thích ứng với bién đổi khí hậu
- Giai, đoạn 2",
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Xây dựng và triển khai Kể hoạch hành động ửng phó với biến đỗi khí hậu trên địa bàn
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Thành phố giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030, mô hình dự báo khí tượng
thủy văn và kế hoạch quản Ịý khí tượng thủv văn trên địa bàn thành phố đến năm 2020
và định hướng đến năm 2.025.
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Đầu tư hệ thống quan trắc và công nghệ theo hướng hiện đại nhằm dự báo khí tượng
thủy văn, bảo đảm cảnh báo, dự báo sớm các hiện tượng khí hậu bất thường.
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Nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện ẹiảrn phá!: thải, khí nhà kính phù họp với một
số ngành vả lĩnh vực. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nehíệm, chù độne hợp tác và
hội nhập quốc tế nhằm hỗ trợ Thành phố ưu tiên siải quvết các vấn đề biến đổi khí hậu.
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Đẩy mạnh tuyên truvền về ứng phó vói biến đổi khí hậu thông qua việc phổ biến rộng
rãi trên các kênh thông tin và truvền thông, lồng ghép vào chương trình giáo dục đào
tạo cho học sinh các cấp.
Nghiên cứu khoa học công nghệ, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện co1 sở pháp ỉv
vả đào tạo nguồn nhân ỉực làm công tác nghiên cứu, dự báo thiên tai nhằm giảm nhẹ
tác động, thiệt hại do thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra.
Đảm bảo tiến độ các công trình thuộc Quv hoạch thủ}' lợi chống ngập úng khu vực
Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số ỉ547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm
2008 của Thủ tướng Chính phủ.

