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Số: OG /CT-UBND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày so thángnăm 2018 

CHỈ THỊ 
về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dụ toán ngân sách nhà nuóc năm 2019 

Đê kê hoạch phát triến kinh tê - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2019 đảm bảo tính khả thi và sát thực, góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2016 - 2020, Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phố chỉ thị các sở, ban, ngành, 
Uy ban nhân dân các quặn - huyện và doanh nghiệp nhà nước tập trung xây 
dựng kê hoạch phát triền kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2019, với các nội dung chủ yếu sau: 

A. MỤC TIÊU, NHIỆM vụ CHỦ YÉƯ CỦA KÉ HOẠCH PHÁT 
TRIỂN KINH TÉ - XÃ HỎI VÀ Dự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
NĂM 2019 

Iế Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao chât lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành 
phô găn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm 
môi trường đâu tư kinh doanh thuận lợi, bình đắng, khuyến khích khởi nghiệp, 
phát triên doanh nghiệp. Tăng cường xây dụng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ 
găn với chinh trang đô thị, kiêm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao 
thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động úng phó với biến đồi 
khí hậu. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triền khoa học và công 
nghệ. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. 
Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; đẳy nhanh quá trình xây dựng chính 
quyên điện tử, đô thị thông minh; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chông tham nhũng, thực hành tiêt kiệm, sử dụng ngân sách hiệu quả. 
Giảm mạnh tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng 
và nâng cao công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

II. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2019 

1. Triên khai hiệu quả các chính sách của Trung ương góp phần ồn định 
kinh tê vĩ mô và kiểm soát lạm phát: 

Thực hiện các chính sách tiền tệ, tài khóa của Trung ương; tăng cường 
công tác phôi họp giừa các ngành, các cấp trong hoạt động kiếm tra, kiểm soát 
thị trường tín dụng, thị trường hàng hóa. Triền khai thực hiện hiệu quả Kết luận 
số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội 
vê cơ chê, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực 



và cơ chế mới thúc đây tăng trưởng kinh tế xã hội thành phô. Phân đâu tôc độ 
tăng trưởng tồng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 8 - 8,5%; 
giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và ôn định kinh tế vĩ mô, bao 
đảm an sinh xã hội. 

2. Nâng cao chât lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tê 
thành phố 

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâns cao năng lực cạnh tranh quôc gia 
năm 2018 và nhừng năm tiếp theo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 
2017 cua Thủ tuửớnơ Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 
35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng 
doanh nghiệp; Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 về hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Quyết định số 3293/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 06 năm 2016 về triển khai nhũng nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu cải 
thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng môi trường kinh doanh 
thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo sức hút mạnh trong đầu 
tư và phát triên doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quá sản xuât kinh doanh của các 
doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cồ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo kê 
hoạch phê duyệt, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại doanh nghiệp 
theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
và Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ. Đấy mạnh phong trào khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. 

3. Thúc đấy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gan với phát triên thị trường 
trong nước, đấy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, phấn đấu cân 
băng thương mại bền vững 

Nâng cao tỷ trọng các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao 
trong ngành dịch vụ, tạo điêu kiện chuyên dịch cơ cấu ngành theo hướng tích 
cực; phát huy lợi thế của thành phố, phát triển nhanh, hiệu quả một sô ngành 
dịch vụ có lợi thế, có giá trị gia tăng cao như du lịch, viễn thông, công nghệ 
thông tin, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ khác hỗ trợ kinh doanh. 
Làm tôt vai trò là trung tâm tiếp nhặn khách du lịch quốc tế, trong nước và tổ 
chức các chương trình du lịch đến các địa phương; thúc đẩy tăng trưởng du lịch 
theo hướng bền vừng. 

Thực hiện có hiệu quả Đe án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 
thành phô đên 2020. Đấy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp 
chuyên dịch cơ câu theo hướng giảm dần tỷ trọng các ngành thâm dụng lao 
động, tăng dân tỷ trọng các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức, công nghệ 
cao, có lợi thế cạnh tranh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, công 
nghiệp phục vụ nông thôn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát 
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triển công nghiệp hồ trợ thành phố, Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ. 

Phát huy kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới, nâng cao chât 
lượng các tiêu chí đã đạt được. Nshiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học đê sản 
xuất giống cây, giống con chất lượna và năng suất cao, tùng bước hình thành 
trung tâm giống cây, giống con của khu vực. 

Đấy mạnh xuất khẩu, kiếm soát chặt chẽ nhập khẩu đối với những mặt 
hàng không khuyến khích. Đa dạng hóa các thị trường xuât khâu, nhập khâu, 
không để phụ thuộc vào một thị trường. Xây dựng hệ thống kho, bãi hiện đại, 
hoàn thiện và khai thác tối đa dịch vụ cảng vận tải, hậu cân hàng hải và xuât -
nhập khâu, vận tải đa phương thức. 

4. Xây dựng kết cấu hạ tần2; đồng bộ, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện 
đại nhằm giải quyết cơ bản ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, 
di dời toàn bộ nhà ở ven kênh rạch; xây dựng hạ tằng các lĩnh vực trọng điêm. 
Bổ sung chính sách khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu 
tư, chú ý khai thác nguồn vốn từ mặt bằng, nhà xưởng, quyền sử dụng đất đê có 
thêm nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; đẩy mạnh kêu gọi và tập trung 
thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức họp tác công - tư (PPP) tạo bước 
đột phá trong huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. 

Thực hiện Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 -
2020; tập trung di dời và tố chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và 
ven kênh, rạch; tạo cơ chế đột phá về quy hoạch, đất đai, tài chính hỗ trợ nhà 
đâu tư xây dựng mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp. Xây dựng, nâng 
câp các khu dân cư hiện hĩru găn với chỉnh trang đô thị; xây dựng, phát triên các 
khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đạiể 

Thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông 
giai đoạn 2016 - 2020; chủ động phối hợp các bộ ngành Trung ương và các địa 
phương liên quan tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông cửa ngõ, giao 
thông công cộng có sức chở lớn, phát triển đường vành đai, đường trên cao, 
đường cao tốc, luồng tàu đường biến, đường sông; kết nối liên thông các loại 
hình vận tải; kiên quyết chấn chỉnh trật tự đô thị và trật tự lòng, lề đường; có lộ 
trình và giải pháp khả thi kiểm soát phương tiện giao thông cá nhân gắn với phát 
triên giao thông công cộng sức chở lớn; phát triển các loại hình xe buýt nhanh, ô 
tô điện; huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh đường sắt đô thị. Rà soát, tổ 
chức lại giao thông khoa học, hợp lý tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc 
giao thông. 

Thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020; 
xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển, sử dụng năng 
lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Nhân rộng mô hình phân loại rác 
tại nguôn, phôi họp các địa phương kiêm soát chặt chẽ các nguồn xả thải trực tiếp 
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ra sông Sài Gòn. Tuyên truyền, nâng cao ý thức bao vệ môi trường của nhân dân. 
Thực hiện hiệu quả các dự án môi trường do các tô chức quốc tê tài trợ, các 
chương trình họp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đôi khí hậu. 

Thực hiện Chương trình giảm ngập nước aiai đoạn 2016 - 2020; tặp trung 
xóa, kéo giảm các điểm ngập nước hiện hữu; kiêm soát, ngăn chặn không dê 
phát sinh điếm ngập mới trên địa bàn. Nghiên cứu và đề ra các giải pháp nâng 
cao khả năng phòng tránh nhằm giảm thiểu tác động xấu của biến đổi khí hậu, 
mực nước biên dâng; ứng cứu kịp thời và khăc phục hậu quả xâu do thiên tai 
gây ra. 

5. về phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tê, văn hóa, 
bao đảm an sinh xã hội: 

Đấy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chât lượng nguôn nhân lực 
giai doạn 2016 - 2020. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của các bậc 
học; nâng cao đồng đều chất lượng giáo dục nội thành và ngoại thành, giáo dục 
hướng nghiệp và dạy nghê phô thông. Đồi mới cơ chê quản lý giáo dục, phát 
triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, đảm bảo cung câp đây đủ giáo viên 
các cấp học, ngành học (nhât là giáo viên mâm non và tiêu học); nâng cao chât 
lượng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường; củng cô và mở rộng 
mạng lưới trườna lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; thực hiện xã hội 
hóa ơiáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triên giáo dục. 

Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình quôc gia vê đôi mới 
công nghệ, phát triển công nghệ cao, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học -
công nghệ. Bổ sung chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp trở thành chủ thể chính 
của thị trường khoa học - công nghệ, tích cực đầu tư cho hoạt động nghiên cún, 
phát triên phần mềm, nâng cao năng lực quản trị sản xuất - kinh doanh, nâng tỷ 
trọng các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh têẳ 

Thực hiện hiệu quả các chương trình sức khỏe của thành phô, chương 
trình mục tiêu quốc gia về y tế và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Nâng 
cao chất lượne khám chừa bệnh; chú trọng năng lực khám chừa bệnh tuyên cơ 
sở, phát triền mô hình khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh, mô hình Bác sĩ gia 
đình, từng bước giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến thành phô. 
Khuyến khích xã hội hóa, kêu gọi đầu tư các bệnh viện, các cơ sở y tê bằng 
nhiêu nguôn vào các cụm y tế cửa ngõ theo quy hoạch được duyệtề Phát triên hệ 
thống y tế dự phòng để chủ động phòng, chống các dịch bệnh. Tăng cường công 
tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Xây dựng môi truờng văn hóa lành mạnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, 
đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiêt chê 
văn hóa, thế dục thế thao. Đấy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội 
đau tư vào các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt 
động văn hóa, thông tin, thể thao; hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà 
nước để tổ chức lễ hội. 
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Thực hiện đầy đủ và toàn diện các chính sách bảo đảm an sinh và nâng 
cao phúc lợi xã hội. Thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bẽn vững theo 
hướng phát huy nội lực; kêt hợp sự trợ giúp của cộng đông quốc tê, nhằm tăng 
khả năng tiếp cặn của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục -
đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sông, thông tin). Từng 
bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo Ế 

6. Thực hiện hiệu quả Đe án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở 
thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025"; 
Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020ẽ Thanh tra, kiêm tra, 
kiêm toán, điều tra đê phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. 
Giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ôn định chính trị, xã hộiề Xử lý kịp thời, 
nghiêm minh các trường hợp vi phạm đè củng cố lòng tin của nhân dân đôi với 
Đản2 và Nhà nướcẾ 

7. Tăng cường quốc phòng, báo đảm giữ vừng ôn định chính trị và trật tự 
an toàn xã hộiề Có các phương án tác chiến cụ thể ứng phó kịp thời các tình huông 
xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ giừa chính quyền địa phương 
với lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; năm chăc 
tình hình, âm mưu và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn cơ 
hội chính trị. Phòng chống cháy nồ và dảm bảo trặt tự an toàn giao thôngắ 

8. Tố chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương, thực 
hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế. Đồi mới và đa dạng hình thức quan hệ 
với các đôi tác, tăng cường giao lun đối thoại qua đó thắt chặt hơn nừa quan hệ 
hữu nghị, họp tác của thành phố với các nước. Chú trọng công tác quảng bá hình 
ảnh đât nước và thành phố để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào 
tham gia xây dựng quê hương. 

9. Thực hiện tôt công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng. Xử lý 
nghiêm các vi phạm, các trường họp đưa tin không đúng sự thật. Tăng cường 
công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu 
quả nhăm tạo sự đồng thuận xã hội; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, 
sai sự thật, chông phá chủ trương, đường lôi của Đảng, chính sách, pháp luật của 
nhà nước. Thông tin đầy đủ, kịp thời các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm. 

III. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách thành phố năm 2019 và kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nưóc 3 năm 2019 - 2021 

Năm 2019 là năm triên khai đồng bộ các Nghị quyết của Trung ương, 
Chính phủ, Hội đông nhân dân thành phô; là năm thứ 4 triên khai kê hoạch phát 
triên kinh tê - văn hóa - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết 
sô 111/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân 
thành phố. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 
năm 2016 của Bộ Chính trị vê cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công 
bảo đảm nên tài chính quốc gia an toàn, bền vữngẼ Việc xây dựng dự toán ngân 
sách năm 2019 và kê hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm phải dựa trên 
cơ sở đánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lũy 
kê việc thực hiện 03 năm 2016 - 2018, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
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kinh tế - xã hội năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2016 - 2020; cân đối nguồn lực để thực hiện các chế độ, chính 
sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành và đảm bảo công khai, minh bạch, 
đúng quy định của pháp luật; thực hiện chính sách tài khóa chặt chê; thực hiện 
cơ cấu lại ngân sách gắn với việc sẳp xếp lại bộ máy tô chức, tinh giản biên chê, 
đối mới khu vực sự nghiệp công; rà soát lồng ghép các chế độ, chính sách, 
nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí. Tăng cường quản lý 
thu, sử dụng tiêt kiệm, hiệu quả các nguôn ỉ ực công. 

1. Đối với dự toán thu ngân sách nhà nưóc năm 2019: 

a) Dự' toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 được xây dựng tích cực, 
theo đúng chính sách, chế độ thu ngân sách nhà nước hiện hành đảm bảo tính 
đúng, tính đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu; bao gồm toàn bộ các khoản 
thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn trên cơ sở đánh giá sát 
khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2018; tính toán cụ thê các yêu tô 
tăng, giàm thu do các quy định điêu chỉnh chính sách theo lộ trình căt giảm thuê 
đề thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường thanh tra, kiêm tra, 
chống thất thu, gian lặn thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, phát hiện và 
ngăn chặn hành vi chuyên gia, trôn lậu thuê; tăng cường xử lý nợ đọng thuê. 

- Dự toán thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xây dựng trên cơ sở kế 
hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, phương án sắp xếp lại, xử ỉý nhà, đất đã được cấp 
có thâm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

- Dự toán nguồn thu xô số kiến thiết và sử dụng toàn bộ nguôn thu này cho 
chi đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên để đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy 
nghề, y tế, xây dựng nông thôn mới, công trình úng phó biến đối khí hậu và công 
trình úng phó biên đôi khí hậu khác theo quy định. 

b) Căn cứ điều kiện, đặc điểm và tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn để 
xây dựng dự toán thu năm 2019 phù họp với tình hình thực tế; dự toán thu nội địa 
(không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp, cô tức và lợi nhuận sau thuế) tăng bình quân tối thiếu 12% so với 
đánh giá ước thực hiện năm 2018. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 
bình quân tối thiểu 4% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018. 

2. Đối vói dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019: 

a) Căn cứ vào nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân 
câp, trên cơ sở mục tiêu của kế hoạch phát triên kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 
2016-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019; xây dựng 
dự toán chi năm 2019 phù họp với các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách giai đoạn 
2016-2020 theo Nghị quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW1, Nghị 

1 Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung uong 
Khóa XII về một sổ vấn đề về tiếp tục đồi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn. hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả 

6 



quyết số 19-NQ/TW2 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 198-KH/TU3 của Thành 
ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 được xây dựng trên cơ sở 
tiếp tục quán triệt yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, minh bạch 
ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi un tiên 
theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2019. 
Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vồn tại 
dơanh nghiệp nhà nước. 

c) Tiêp tục đánh giá, rà soát các chế độ, chính sách, định mức hiện hành 
của từng ngành, từns lĩnh vực. Chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực 
hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẳm quyền quyết 
định. Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi 
thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. 

d) Các Sở ngành, quận - huyện báo cáo tình hình thu chi tài chính 
năm 2018 và dự kiến kế hoạch thu - chi tài chính năm 2019 của các quỹ tài 
chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý khi xây dựng dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2019. 

đ) về định hướng chi đầu tư phát triển: 

- Chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách thành phố năm 2019 phải phục vụ 
mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và giai đoạn 5 
năm 2016 - 2020 của thành phố; đảm bảo thực hiện theo lộ trình 7 chương trình 
đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X thông qua; 
phù họp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và khả năng 
cân đối của ngân sách thành phố. 

- Trong điêu kiện nguôn vôn ngân sách thành phố còn hạn hẹp, cân đối 
thu chi còn nhiêu khó khăn, việc bô trí kê hoạch đâu tư xây dựng năm 2019 phải 
tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư công4, 
đảm bảo các dự án đâu tư được giao kế hoạch đều phù họp với quy hoạch và có 
đây đủ thủ tục theo quy định; rà soát, đánh giá lại kế hoạch đầu tư công trung 
hạn; kiên nghị điêu chỉnh trong phạm vi tồng mức kế hoạch đã được phê duyệt 
cho phù họp với yêu cầu phát triển mới; ưu tiên bố trí dự toán năm 2019 đề 
thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, bố trí vốn cho các dự án 
hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo, y tế, chương trình mục tiêu nông thôn mới, chương trình ứng 
phó biên đôi khí hậu và chương trình phúc lợi xã hội khác theo quy định. 

2 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 cùa Hội nghị Trune ương 6 Ban chấp hành Trung ưong 
Khóa XII vê tiẽp tục đôi mới hệ thông tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quà hoạt động cùa các 
đơn vị sự nghiệp công lập 
3 Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25/6/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị lân thứ sáu Ban Châp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy cùa hệ thông Chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quà" 
4Bao gôm các quy định của Luật Đâu tư công và các Nghị định hướng dẫn; Luật NSNN năm 2015. 
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- Toàn bộ số thu sắp xếp lại, xử lý tài sản công (trong đó có nhà, đất) và 
sô thu từ khai thác tài sàn kêt câu hạ tâng (sau khi trừ chi phí liên quan) phải nộp 
ngân sách nhà nước và được ưu tiên bỏ trí trong dự toán chi nơân sách nhà nước 
cho mục đích đâu tư phát triển theo quy định của Luặt Quản lý, sử dụng tài sản 
công và các văn ban hướng dẫn Luật. Các cơ quan, đơn vị lập dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước năm 2019 từ nguồn thu này gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính đê tông hợp dự toán neân sách nhà nước trình câp có thẩm quyên 
quyết định. 

- Xây dựng kế hoạch huy động và trả nợ (cả gốc và lãi) cho đầu tư phát 
triển theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ côns và 
các Nghị định có liên quan; thực hiện đánh giá đay đủ tác động của nợ ngân 
sách địa phương, nhu cầu huy độnơ vốn cho chi đầu tư phát triển trong trung 
hạn; bảo đảm số dư nợ huy động (bao gồm cả số dự kiến trong năm) không vượt 
quá hạn mức theo quy định. Tăng cường các giải pháp huy động vôn từ các 
thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tằng Thành 
phô, các dự án có thê thu hòi vốn trực tiếp. 

e) về định hướng dự toán chi thường xuyên: 

- Dự toán chi thường xuyên được xây dựng trên cơ sở mục tiêu của Kê 
hoạch phát triển kinh té - xã hội 5 năm và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2019 của Ihành phố; căn cứ thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách năm 
2017, ước thực hiện năm 2018, các chế độ, chính sách và định mức chi thường 
xuyên đã được ban hành, xây dụng dự toán chi (đầu tư và chi thưòng xuyên) chi 
tiết từng lĩnh vực chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015. 

- Dự toán chi thường xuyên phải bảo đảm triệt đế tiết kiệm, gắn với việc 
thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 17-KL/TW và Kế hoạch số 
198-KH/TU về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị. Thực hiện rà soát, sắp xếp lại tồ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế, giảm đâu môi, tránh chồng chéo; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân 
sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chê mua sắm 
xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, khuyến khích thực hiện khoán kinh phí sử 
dụng xe ô tô công và sử dụng các dịch vụ phục vụ hoạt động chính quyền thành 
phố (xe, bảo vệ, tạp vụ) theo Đề án cung ứng dịch vụ tống họp thành phố; hạn 
chế tối đa tồ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài. 

- Ưu tiên bô trí vốn chi phát triên sự nghiệp giáo dục - đào tạo , y tê, khoa 
học - công nghệ, văn hóa - thể thao, môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; tăng 
cường công tác chi quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự xã 
hội trong tình hình mới; ưu tiên bố trí cho một số lĩnh vực quan trọng theo các 
Nghị quyêt của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân thành phố; chi quản lý hành 
chính nhà nước, đảng, đoàn thế bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước; đẩy nhanh việc đồi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tồ 
chức lại hệ thống các đơn vị công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW; 
đây mạnh việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập cung câp 
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dịch vụ sự nghiệp công theo khối lượng, đơn giá được phê duyệt và nghiệm thu 
theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Chính 
phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính; lưu ý bố trí nguồn dành ra do triển khai 
thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW. 

- Bô trí dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước năm 2015 đề chủ động úng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và 
giải quyêt nhừng nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán. 

- Chủ động xây dựng dự toán chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan 
trọng, xây dựng dự toán sô bô sung có mục tiêu từ ngân sách trung ưưng năm 
2019 đê đê nghị ngân sách Trung ương tông hợp trong dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2019 và bô sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố theo quy địnhế 

3. Xây dựng kê hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 

Trên cơ sở kế hoạch 05 năm về phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 
giai đoạn 2016 - 2020; các mục tiêu định hướng cơ cấu lại ngân sách theo Nghị 
quyêt sô 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, căn cứ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ 
yếu trong thời gian 02 năm còn lại của kế hoạch 05 năm 2016 - 2020, Kế hoạch 
tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; lập kế hoạch tài chính -
ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021 theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. 

Ke hoạch chi ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021 của các Sở, ban 
ngành, đơn vị, Uy ban nhân dân các quặn - huyện được lập trên cơ sở dự kiên 
trân chi ngân sách năm 2018, nảm 2019 và năm 2020 do cơ quan có thẩm 
quyên thông báo cho từng cơ quan, đơn vịẵ 

Trong quá trình lập kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019 - 2021, cằn 
rà soát, cập nhật, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà 
nước, nợ công đã đê ra cho cả giai đoạn 2016 - 2020, đề xuất các giải pháp phấn 
đâu phát triên quy mô ngân sách theo hướng an toàn, bền vũng. Trên cơ sở mục 
tiêu, kê hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 
19-NQ/TW, tính toán đây đủ các tác động, xác định nguồn lực ngân sách có thể 
dành ra từ việc săp xêp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, đồi mới khu vực 
sự nghiệp công đê tạo nguồn cải cách tiền lương. 

4. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2019, các sở - ban -
ngành và Uy ban nhân dân các quặn - huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện 
công tác quyêt toán; kiểm tra, xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách nhà 
nước năm 2017 theo đúng quy định; tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 
quản lý và sử dụng vôn đâu tư phát triển; xử lý, giải quyết ngay từ khâu xây 
dựng dự toán những tồn tại, sai phạm trong bố trí dự toán chi ngân sách chưa 
phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện chính sách và Nghị quyết của 
Đảng, Quôc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố 
mà đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị theo đúng quy 
định của pháp luật. 
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IVỄ Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2019 

Xây dựng kế hoạch đầu tư côns năm 2019 theo đúng quy định của Luật 
Đâu tư công, Luặt Ngân sách nhà nước và các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 
công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong đó, 
ưu tiên bô trí vốn cho các chương trình, dự án theo thứ tự như sau: 

- Ưu tiên bố trí vốn đề thanh toán cho các dự án đã có khối lượng thực 
hiện nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn để thanh toán; bố trí vốn để hoàn ứng 
trước; dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, 
khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm); tập trung bố trí vốn đê 
thực hiện các công trình, dự án thuộc các Chương trình đột phá đã được Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X thông qua. 

- Vôn đôi úng cho dự án sử dụng vôn ODA và vôn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư cua Nhà nước iham gia thực hiện dụ" án theo hình 
thức đối tác công tư (PPP); 

- Bô trí vôn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt băng đôi với 
các dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý theo quy định của Luật đất đai năm 2013. 

- Vốn thực hiện các Chương trình đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân 
thành phố thông qua; 

- Vôn phân cấp cho Uy ban nhân dân quận - huyện quản lý; 

- Dự án chuyến tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; 

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét 
bô trí cho các dự án khởi công mới đã có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định 
của Luật Đâu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan. Bố trí đủ vốn đê 
đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định. 

- Bô trí vôn chuân bị đâu tư cho các dự án để chủ đằu tư lặp thủ tục đau tuễ 

theo quy định. 

- Đối với kế hoạch đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân 
đối ngân sách nhà nước, tính toán xác định đủ các khoản thu để đảm bảo đủ 
nguồn vốn đầu tư cho các dự án theo quy định của Luật Đầu tư côngẻ 

B. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DựNG KÉ HOẠCH PHÁT 
TRIỂN KINH TÉ - XẢ HỘI VÀ Dự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
NĂM 2019 Ế 

I. Phân công thực hiện 

1. Sở Ke hoạch và Đầu tư: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tính toán, xác định các phương án, 
các cân đối lớn để làm cơ sở hướng dẫn cho các sở - ban - ngành, quận - huyện 
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2019. 
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b) Chủ trì, phối hợp với các sờ - ban - ngành, quận - huyện và các đơn vị 
liên quan xây dựng kế hoạch vốn đầu tuỆ công của thành phô năm 2019. 

c) Lập dự toán kinh phí để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2019 và công việc liên quan để thực hiện kê hoạch này. 

d) Tham mưu, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mức bố trí chi đầu tư 
từ ngân sách cho thành phố năm 2019 phù hợp với tình hình thực tê của thành phô. 

2. Sở Tài chính: 

a) Hướng dẫn các sở - ban ngành, quận - huyện đánh giá tình hình thực 
hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; lập dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 
phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước năm 
2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; xây dựng và thông báo trân chi 
ngân sách cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư số 69/2017/TT-
BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính. 

b) Xây dựng phương án phân bồ chi thường xuyên của ngân sách năm 
2019 báo cáo ủy ban nhân dân thành phổ để trình Hội đồng nhân dân thành phô 
quyết định. . 

c) Phối họp với Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố và Sở Ke 
hoạch và Đầu tư xây dụng, tổng hợp dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 
2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 báo cáo ủy 
ban nhân dân thành phố đề trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định. 

d) Phổi họp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổng họp, đề 
nghị Trung ương phân bồ dự toán số bồ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung 
ương thực hiện các chương trình có mục tiêu năm 2019 của thành phố. 

3. Các cơ quan, đơn vị, tồ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: 

a) Chủ trì, phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng 
kẽ hoạch phát triền kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 
2019, kê hoạch đâu tư công nguôn ngân sách thành phô năm 2019, kê hoạch tài 
chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 của ngành, lĩnh vực phụ trách. 

b) Các cơ quan nhà nước theo chức năng của mình, trên cơ sở tính toán 
các nguồn lực có thể khai thác được, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát 
triên kinh tê - xã hội của ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Đe xuất các giải pháp, 
các cơ chê, chính sách, chế độ mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, 
chính sách hiện hành gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan liên 
quan làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2019, kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách thành phố 
năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021. 

4. Ưy ban nhân dân các quận - huyện: 

Phôi hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 
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kê hoạch đầu tư công nguồn ngân sách thành phố năm 2019, kê hoạch tài chính -
ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 của địa phương, chịu trách nhiệm trước 
Ưy ban nhân dân thành phố trong việc xây dụng kế hoạch và dự toán ngân sách 
của mình. 

II. Tiến độ thực hiện 

1. Giao Sở Ke hoạch và Đầu tư tô chức hướng dẫn khung xây dựng kê 
hoạch phát triển kinh tê - xã hội năm 2019, kế hoạch đầu tư công nguôn ngân 
sách thành phô năm 2019; Sở Tài chính huớng dần xây dựng dự toán nsân sách 
năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 cho các 
sở - ban - ngành, ủy ban nhân dân các quận - huyện đầu tháng 8 nấm 2018. 

2ệ  Trên cơ sở khung hướng dẫn, các sò' - ban - ngành, quận - huyện, các 
doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phổ khẩn trương xây dựng kế hoạch phát 
triên kinh tê - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019, kế hoạch đầu tư công nguồn 
ngân sách thành phố năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 
2019 - 2021, danh mục các dự án đầu tư xây dựng năm 2019 và giai đoạn 2019 -
2021 (có sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, có đề xuất nguồn chi) gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan trước ngày 10 tháng 8 
năm 2018ế Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố xây dựng chỉ tiêu thu ngân sách 
nhà nước năm 2019 theo từng lĩnh vực thu gửi Sở Tài chính trước ngày 15 
tháng 8 năm 2018. 

3. Giao Sở Ke hoạch và Đầu tư chủ trì tông họp nội dung báo cáo của các 
sở - ban - ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố để 
dự thảo sơ bộ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công nguồn 
ngân sách thành phố năm 2019; giao Sở Tài chính chủ trì phổi hợp Sở Ke hoạch 
và Đâu tư, Cục Thuê và Cục Hải quan thành phố tông hợp nội dung báo cáo của 
các sở - ban - ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố 
đê dự thảo sơ bộ báo cáo dự toán ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân 
sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 
thông qua và gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 08 
năm 2018. 

4. Uy ban nhân dân thành phô quyết định phương án phân bô, giao kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019, kế hoạch đầu tư công 
nguồn ngân sách thành phố năm 2019 cho sở - ban - ngành, quận - huyện và các 
doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố truóc ngày 10 tháng 12 năm 2018. 

5. Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội, dự toán ngân sách năm 2019, kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 
thành phố năm 2019 của ủy ban nhân dân thành phố, thủ trường các sở - ban -
ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên, Tống Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố 
phân bô, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách cho từng đơn vị trực 
thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. 
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Yêu cầu thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các 
doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tập trung chỉ đạo và tồ chức thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019, kế hoạch đầu tư công nguồn ngân 
sách thành phố năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 -
2021 theo quy định. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./Ệ 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (HN và TPHCM); 
- Bộ Ke hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; 
- Thường trực Thành ủy ; 
- Thường trực HĐND thành phổ; 
- Thành viên ủy ban nhân dân thành phố; 
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy; 
- Văn phòng, các Ban HĐND thành phố; 
- ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể TP; 
- Các sở - ban - ngành, doanh nghiệp TP; 
- UBND các quận huyện; 
- VPƯB: CPVPÌ các phòng NCTH, TH (3b); 
- Lưu VT (TH/TA) HI.4.0 

Nguyễn Thành Phong 
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