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I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NỔI BẬT TRONG 

THÁNG 01 NĂM 2023 

1. Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề có ý nghĩa trong 

việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội 5 năm 2021 – 

2025. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành 

phố được quán triệt, bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, 

Hội đồng nhân dân Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội bằng các nhiệm vụ, 

giải pháp cụ thể, trong đó, đặc biệt là các Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 

10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 

phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị 

quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc 

hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

và các Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân 

sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2023 về phát 

triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm 

phục hồi nhanh kinh tế - xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác. 

2. Sáng 16 tháng 01 năm 2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành 

Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-

NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm 

vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

3. Thành phố cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023 và ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18 tháng 

01 năm 2023 về giao nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; ban 

hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 tổ chức thực hiện 

Chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách 

hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo 

an sinh xã hội” và các nội dung khác. 
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4. Thành phố cũng đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác xây dựng 

dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 

2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

5. Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023, Thành phố triển khai nhiều 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, an 

toàn. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được các ngành, 

các cấp chú trọng quan tâm. Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách Tết 

với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Xuân an vui, Xuân thịnh vượng”; khai mạc 

hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Quận 

8 và các địa phương trên địa bàn Thành phố đã thu hút đông đảo người dân đến 

tham quan thưỡng lãm. Cùng thời gian này, lãnh đạo Thành phố cũng đã tổ chức 

gặp gỡ chúc tết các cơ quan Lãnh sự các nước trên địa bàn Thành phố; gặp gỡ, 

thăm hỏi, chúc tết các cơ quan, tổ chức, các gia đình chính sách, các cơ sở, chức 

sắc tôn giáo…  

6. Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh 

(Digital Transformation Index) để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và 

công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các sở, ban ngành, các 

địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện 

Chương trình Chuyển đổi số. Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá các cơ quan nhà nước 

cấp Sở, ngành gồm 6 chỉ số chính, 32 chỉ số thành phần, thang điểm 330; bộ chỉ 

số đánh giá chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, 

huyện gồm 9 chỉ số chính, 51 chỉ số thành phần, thang điểm 690. 

7. Ban hành Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên 

địa bàn Thành phố. 

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản về ủy quyền các nhiệm 

vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ tình hình thực tế tại địa 

phương, chủ động rà soát, quyết định việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các phường, xã, thị trấn thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; bảo đảm phù 

hợp quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019 và các quy định pháp luật chuyên ngành. 

9. Tổ chức Lễ trao giải “Thương hiệu Vàng” Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 

năm 2022, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có kết quả xuất sắc trong công tác 

xây dựng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ lớn mạnh và ấn tượng, gắn liền với 

thương hiệu Thành phố.  

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2023 

1. Lĩnh vực dịch vụ: 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ:  

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước 
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đạt khoảng 90.520 tỷ đồng, giảm 5,7% so với tháng trước (trong đó doanh thu bán 

lẻ tăng 4,6%, dịch vụ lưu trú ăn uống giảm 2,1%, dịch vụ du lịch lữ hành giảm 

4,8%, dịch vụ khác giảm 24%) và tăng 5,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 28%). 

Tháng 01 là thời điểm trùng với mùa mua sắm cuối năm và thời gian nghỉ tết 

Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng so với tháng 12 

nhưng cũng có một số ngành dịch vụ giảm do số ngày làm việc giảm như: Giáo 

dục, y tế, kinh doanh bất động sản. Nhìn chung, Thành phố đảm bảo cân đối cung 

cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm trước, trong và sau Tết, không xảy ra 

biến động tăng giá. Các đơn vị hoạt động lữ hành liên tục đưa ra nhiều chương 

trình tour khuyến mãi hấp dẫn đáp ứng nhu cầu du xuân của người dân; đẩy mạnh 

khai thác các loại hình du lịch, tham quan, mua sắm, ăn uống về đêm tại các quận, 

huyện, thành phố Thủ Đức cũng như liên kết với các địa phương nhằm thúc đẩy 

ngành du lịch phát triển trở lại. 

- Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Thành phố: 

+ Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố qua 

cửa khẩu cả nước trong tháng ước đạt 3,6 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 

2022 (tháng 01 năm 2022 đạt 4,1 tỷ USD). 

+ Nhập khẩu: Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp Thành phố 

trong tháng qua cửa khẩu cả nước ước đạt 4,3 tỷ USD, giảm 21% so với cùng kỳ 

năm 2022 (tháng 01 năm 2022 đạt 5,5 tỷ USD). 

- Du lịch: Tổng doanh thu trong tháng ước đạt 8.250 tỷ đồng, tăng 16,8% so 

với cùng kỳ năm 2022. Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 

356.887 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2022.  

Thành phố tiếp tục triển khai các sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm tập trung 

khai thác và phát huy thế mạnh du lịch của Thành phố Thủ Đức và các quận, 

huyện gắn liền với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Theo đó, đã giới 

thiệu sản phẩm du lịch “Quận 8 – Vùng đất của những câu chuyện”; công bố 02 

sản phẩm du lịch đặc trưng của Quận 10 là “Nghe kể chuyện động y”, “Lịch sử 

ghi dấu”; ra mắt chương trình du lịch “Sắc màu Bình Tân”; công bố sản phẩm du 

lịch cộng đồng Thiềng Liềng, xã Thạnh An, Cần Giờ… Tiếp tục phát triển sản 

phẩm du lịch y tế; hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá 

chất lượng ẩm thực áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông, triển khai Chiến dịch quảng bá, xúc tiến 

điểm đến và chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to 

Ho Chi Minh City -  nhằm giới thiệu hình ảnh Thành phố sống động, đổi mới từng 

ngày. Tổ chức Lễ đón đoàn khách đầu tiên đến thành phố vào ngày đầu năm 2023 

cùng với công tác truyền thông được đẩy mạnh, đặc biệt trên mạng xã hội đã tạo 

hiệu ứng khá tốt và tích cực giới thiệu điểm đến Thành phố. 

- Dịch vụ vận tải:  

Trong tháng 01 năm 2023, khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 

20 triệu lượt hành khách, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 5% so với 

kế hoạch năm 2023 (kế hoạch năm 2023 là 401,6 triệu lượt hành khách). Số lượt 

hành khách bằng đường thủy trong tháng ước đạt 2,94 triệu lượt hành khách, tăng 
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9,2% so với cùng kỳ năm 2022 (2,67 triệu lượt khách). Số lượng hành khách đi 

và đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường sắt ước đạt 93.631 lượt hành khách 

(tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022). Số lượng hành khách đi và đến tại sân bay 

Tân Sơn Nhất ước đạt 3.280.679 lượt hành khách (tăng 63% so với cùng năm 

2022).  

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt 10,94 triệu tấn, tăng 3,8% 

so với cùng kỳ năm 2022 (10,54 triệu tấn). Sản lượng hàng hóa thông qua đường 

thủy nội địa ước đạt 4,94 triệu tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022 (4,71 triệu 

tấn). 

- Thông tin và Truyền thông:  

Thành phố ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm  về Kế 

hoạch triển khai Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh để theo 

dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện Chuyển đổi số hàng 

năm của các sở, ban ngành, các địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình 

triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số. Hoàn thiện Báo cáo sơ kết công 

tác triển khai chương trình Chuyển đổi số của Thành phố và triển khai Đề án 

xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 

và Kế hoạch triển khai chương trình Chuyển đổi số của Thành phố và triển khai 

Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh năm 2023. 

Tổ chức Hội thảo về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực hành chính 

công năm 2022” thuộc hạng mục Tổ chức Hội thảo về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 

(AI) trong lĩnh vực hành chính công năm 2022. 

Tổ chức hoạt động tại Đường sách Thành phố từ ngày 05/01 đến hết 

09/01/2023, giới thiệu 55 tựa sách, tư liệu tiêu biểu về sự kiện lịch sử, văn hóa, 

con người Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần tuyên truyền sâu rộng 

truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc; giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, 

tình cảm cách mạng ngày càng sâu sắc, phong phú đặc biệt cho thế hệ trẻ, xây 

dựng đất nước phồn vinh bằng sức mạnh tinh thần như chúng ta đã làm được trong 

cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.  

Báo cáo về hệ thống theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân 

thông qua Tổng đài 1022. Báo cáo vùng phủ sóng băng rộng di động cho các thôn 

(khu phố) chưa có sóng. Chủ động rà soát, kiểm tra, tăng cường chấn chỉnh, xử lý 

đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp, trang mạng xã hội, trang thông tin 

điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân thông qua tài khoản mạng 

xã hội Zalo về tình hình dịch bệnh, cập nhật thường xuyên các chính sách, quy định 

của nhà nước, các hướng dẫn của ngành Y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 

cũng như đăng tải thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an 

ninh của Thành phố. 

- Hoạt động ngân hàng: 

+ Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 

01/2023 ước đạt 3.294.500 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cuối năm 2022 và tăng 

4,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi VNĐ tiếp tục tăng trưởng và 

chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động, chiếm 89,7% tổng nguồn vốn 
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huy động1. 

+ Tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 

01/2023 ước đạt 3.242.000 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cuối năm 2022 và tăng 

11,6% so với cùng kỳ năm trước2. Dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm 54,6% 

tổng dư nợ, tăng 0,52% so với cuối năm 2022 và tăng 12,21% so với cùng kỳ năm 

trước; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 45,4%, tăng 0,48% so với cuối năm và tăng 

10,87% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Tình hình dư nợ các chương trình tín dụng: 

Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên 

đạt 193.486 tỷ đồng3, với 33.160 khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 152.717 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 78,9%. 

Chương trình cho vay đối với các doanh nghiệp trong Khu chế xuất – Khu 

công nghiệp: Dư nợ cho vay đạt 200.431 tỷ đồng gồm 3.649 khách hàng vay vốn; 

trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 161.476 tỷ đồng; dư nợ cho vay trung, dài 

hạn đạt 38.955 tỷ đồng. 

Chương trình cho vay theo chương trình bình ổn thị trường: lũy kế doanh số 

cho vay đạt 1.861,1 tỷ đồng với 35 doanh nghiệp. 

Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố: 

đến cuối năm 2022 đã giải ngân đạt 568.340 tỷ đồng cho 32.500 khách hàng, tăng 

16,65% so với năm 2021. 

Đối với kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố: Đến cuối năm 2022, dư nợ đã cơ cấu lại thời gian trả nợ đạt 47.653 tỷ 

đồng cho 261.915 khách hàng. Dư nợ đã miễn giảm lại đạt 2.473 tỷ đồng cho 

72.990 khách hàng. Đã tiếp nhận và trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho 955 trường 

hợp doanh nghiệp phản ánh bị ảnh hưởng thiệt hại. 

Về cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục 

hồi sản xuất tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh: dư nợ đạt 

56,23 tỷ đồng với 19 khách hàng còn dư nợ. 

- Thị trường chứng khoán4:  

Tính đến cuối tháng có 403 mã cổ phiếu, 14 mã chứng chỉ quỹ và 87  mã 

CW được chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

Tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 143,94 tỷ chứng khoán, tương ứng với giá 

trị chứng khoán niêm yết đạt 1.431.523 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân 

đạt gần 629 triệu chứng khoán/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 10.742 

                                           
1 Vốn huy động bằng VNĐ chiếm tỷ trọng 89,7%, tăng 0,15% so với cuối năm 2022; Vốn huy động bằng ngoại tệ 

chiếm tỷ trọng 10,3%, tăng 0,63% so với cuối năm 2022. 
2 Dư nợ tín dụng bằng VNĐ ước đạt 3.072.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 94,8%, tăng 0,46% so cuối năm 

2022; Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ ước đạt 170.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 5,2%, tăng 1,11% so cuối 

năm 2022. 
3 Bao gồm: Phát triển nông nghiệp và nông thôn, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, công nghiệp hỗ trợ và cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  
4 Theo Báo cáo số 75/SGDHCM-TH của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 
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tỷ đồng/ngày. 

Chỉ số VN-Index đến hết ngày 27/01/2023 đạt 1.117,10 điểm, tăng 10,9% so 

với đầu ngày 03/01/2023 (1.007,09 điểm). 

2. Lĩnh vực công nghiệp: 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01 năm 2023 uớc tính 

giảm 15% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ giảm 9,5%) và giảm 21,4% so với 

tháng 12 năm 2022 (do Tết năm nay đến sớm và thời gian hoạt động sản xuất 

trong tháng 01 ít hơn so với tháng 12). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo giảm 22,0%; sản xuất và phân phối điện giảm 12,8%; cung cấp nước và xử lý 

rác thải giảm 8,4%. 

Bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu giảm 5,5% so với cùng kỳ năm truớc 

(cùng kỳ giảm 5,8%). Trong đó, ngành sản xuất hàng điện tử giảm 34,3% (cùng 

kỳ giảm 11,8%); ngành cơ khí giảm 28,4% (cùng kỳ giảm 6,2%); ngành lương 

thực thực phẩm và đồ uống tăng 22,5% (cùng kỳ giảm 4,3%), ngành hóa dược 

tăng 0,8% (cùng kỳ giảm 3,8%). 

- Khu Công nghệ cao: (Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chưa gửi báo 

cáo) 

3. Lĩnh vực nông nghiệp: 

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tháng 01 ước đạt 911,2 tỷ đồng, tăng 

3,8% so với cùng kỳ, trong đó, giá trị sản xuất các nhóm sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực và tiềm năng chiếm tỷ trọng khoảng 68% trên tổng giá trị sản xuất nông, 

lâm, ngư nghiệp. 

- Về trồng trọt, diện tích gieo trồng rau là 2.250 ha (giảm 3% so với cùng kỳ), 

sản lượng đạt 66.375 tấn (xấp xỉ so với cùng kỳ). Diện tích hoa, cây kiểng 1.710 ha 

(xấp xỉ so với cùng kỳ). 

- Về chăn nuôi, tổng đàn bò sữa 40.160 con (giảm 16,8% so với cùng kỳ); 

đàn bò thịt 40.676 con (giảm 5,7% so với cùng kỳ). Tổng đàn heo 146.414 con 

(giảm 13,1% so với cùng kỳ). 

- Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 4.737 tấn (tăng 7,2% so với cùng kỳ), 

trong đó, sản lượng khai thác 1.849 tấn (giảm 12,2% so với cùng kỳ). 

4. Công tác xúc tiến thương mại và đầu tư: 

Đã tổ chức 06 chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài 

nước thông qua các chương trình hội thảo và kết nối doanh nghiệp (B2B); các hội 

nghị xúc tiến mời gọi đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh thu 

hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá sản phẩm, phát triển thị 

trường xuất khẩu, mở rộng thị phần trong và ngoài nước: Tuần lễ triển lãm sản 

phẩm ngành lương thực thực phẩm năm 2022; Hội nghị tổng kết Chương trình 

hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố  Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng 

Tây Nguyên; Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Hồng Kông – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thực hiện tổng cộng hơn 3.325 lượt kết nối B2B ở đa dạng các lĩnh vực 
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ngành nghề5. Tổ chức 01 chương trình huấn luyện – đào tạo6 hỗ trợ doanh nghiệp 

phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, kỹ năng xúc tiến thương 

mại và đầu tư. Cập nhật 196 tin, trong đó: 66 tin tiếng Việt, 130 tin tiếng Anh và 

quốc tế về ngành hàng, thị trường xuất khẩu, các thông tin về dự án và môi trường 

đầu tư; phát hành 02 bản tin cập nhật các hoạt động xúc tiến của đơn vị và Thành 

phố; các bài viết chuyên đề về thị trường và sản phẩm xuất khẩu; Chương trình 

truyền hình về xúc tiến thương mại – đầu tư – du lịch và cải cách  hành chính. 

Đón tiếp và làm việc với 06 đoàn trong nước và nước ngoài (18 người) đến tìm 

hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh, trao đổi về các hoạt động về xúc tiến thương 

mại và đầu tư. 

5. Tình hình thực hiện vốn đầu tư công, thành lập doanh nghiệp và đầu 

tư trực tiếp của nước ngoài:  

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư công: Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân 

Thành phố đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công là 43.443,336 tỷ 

đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương là 14.996,981 tỷ đồng7 và vốn ngân 

sách địa phương là 28.446,355 tỷ đồng8.  

- Thành lập doanh nghiệp:  

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2023 như sau:  

+ Số doanh nghiệp thành lập mới là 2.536 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 

mới là 17.967 tỷ đồng, giảm 7,07% về số lượng và giảm 38,03% về vốn đăng ký 

so với cùng kỳ9; có 5.024 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh, vốn đăng ký bổ sung là 19.542 tỷ đồng, giảm 59,9% so với cùng kỳ. 

Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong tháng 01 năm 2023 là 37.509 tỷ 

đồng, giảm 51,74 % so với cùng kỳ. 

+ Có 291 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 5,83% so với cùng kỳ; 

có 10.255 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động10, tăng 21,05% so với cùng kỳ; 

3.235 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 31,82% so với cùng kỳ. Tổng số doanh 

nghiệp trên hệ thống hiện tại là 518.713 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 

10.492.766 tỷ đồng. 

                                           
5 Lĩnh vực y tế (máy cộng hưởng từ, giải pháp y tế, máy móc thiết bị, diệt khuẩn, trang thiết bị y tế),  thực phẩm 

đóng hộp, thực phẩm đông lạnh (thịt bò), thực phẩm khô (rau củ sấy), nông thủy sản (gạo, đậu xanh, dừa, cà phê, 

ớt tươi, hạt điều), trà, thảo dược, gia vị (tỏi, hành phi), sản phẩm nano, sợi lá dừa, dầu ăn, những sản phẩm organic 

từ mật hoa dừa, hóa dược, dầu đậu nành, nguyên liệu tổ yến, đường, gia vị, bún, phở  (xuất khẩu Hàn Quốc, Nhật 

Bản), hàng tiêu dùng, ống hút từ bã mía và cỏ bàng, sản phẩm nội thất nhà bếp, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, thi 

công, thiết kế, bao bì, máy móc thiết bị, xe nâng tay, logistics, dây chuyền  mạ kẽm, thủ công mỹ nghệ. 
6 Tọa đàm “Tiếp cận thị trường thông qua kênh hội chợ tại Pháp và Tây Âu”: Đã tổ chức vào ngày 06 tháng 01 

năm 2023, với sự tham dự của hơn 70 doanh nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. 
7 Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022. 
8 Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022. 
9 Trong đó, tỷ lệ số vốn đăng ký mới phân theo ngành nghề như sau: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy 

chiếm tỷ lệ lớn nhất (36,75%); Xây dựng chiếm 15,89%; Kinh doanh bất động sản chiếm 9,84%.  

Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới phân theo ngành nghề như sau: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy 

chiếm tỷ lệ lớn nhất (41,88%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác 

chiếm 10,53%; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 9,31%. 
10 Số lượng các doanh nghiệp tạm ngưng phân theo ngành nghề như sau: Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô 

tô, xe máy và xe có động cơ khác (3.912 doanh nghiệp, chiếm 38,15%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (1.109 

doanh nghiệp, chiếm 10,81%); Xây dựng (1.072 doanh nghiệp, chiếm 10,45%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư 

vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (1.016 doanh nghiệp, chiếm 9,91%). 
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- Đầu tư nước ngoài11:  

Trong tháng, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, 

mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được 

khoảng 179,04 triệu USD, tăng 73,8% so với cùng kỳ.  

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư có 50 dự án12 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 86,86 triệu USD (tăng 

28,2% số dự án cấp mới và tăng 127,8% vốn đầu tư so với cùng kỳ)13. Có 20 lượt 

dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn 

tăng thêm 37,51 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn), tăng 66,7% số 

dự án và tăng 110,7% vốn điều chỉnh so với cùng kỳ. 

Đồng thời, Thành phố cũng chấp thuận cho 139 trường hợp nhà đầu tư nước 

ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong 

nước với vốn góp đăng ký tương đương 54,68 triệu USD, giảm 5,4% về số trường 

hợp nhưng tăng 16,1% về vốn so với cùng kỳ. Bên cạnh những dự án đầu tư mới 

và đầu tư mở rộng, tính từ đầu năm đến nay Thành phố chưa ghi nhận đề nghị 

chấm dứt hoạt động dự án từ nhà đầu tư nước ngoài. 

6. Thu – chi ngân sách: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 01 năm 2023 ước thực hiện 49.449,1 

tỷ đồng, đạt 10,53% dự toán năm và giảm 13,13% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội 

địa: 41.500 tỷ đồng, đạt 12,83% dự toán, giảm 7,32% so cùng kỳ; thu từ hoạt động 

xuất nhập khẩu: 7.949,1 tỷ đồng, đạt 5,45% dự toán, giảm 34,48% so cùng kỳ. 

- Tổng chi ngân sách địa phương tháng 01 năm 2023 (không tính tạm ứng) 

là 3.562,246 tỷ đồng, đạt 2,82% dự toán, tăng 17,6% so cùng kỳ. Trong đó, chi 

thường xuyên là 3.556,629 tỷ đồng, đạt 5,92% dự toán, tăng 17,68% so cùng kỳ. 

7. Về lĩnh vực đô thị:  

- Về quy hoạch xây dựng 

+ Về công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 

2040, tầm nhìn 2060: Đã phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của gói thầu “Tư vấn lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí 

Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060”. 

+ Đang tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc 

Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040. Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch 

triển khai Đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía 

Đông Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035”.  

+ Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác rà soát, lập điều chỉnh các Đồ án 

                                           
11 Trên địa bàn Thành phố có 11.331 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và 

tăng vốn khoảng 56,22 tỷ đô-la Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án còn hiệu lực so với cả nước).  
12 BQL các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố cấp 2 dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 48 dự án. 
13 Phân tỷ lệ vốn theo ngành nghề/lĩnh vực: Xây dựng có vốn đầu tư nhiều nhất chiếm 61,65%; Bán buôn và bán 

lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 30%; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 4,96%.  

Phân tỷ lệ vốn theo quốc tịch Nhà đầu tư: Singapore có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (88,34%); Đài Loan 

chiếm 3,72%; Hồng Kông chiếm 2,56%. 
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quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 liên quan trên toàn tuyến rạch Xuyên Tâm 

thuộc địa bàn quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp. 

- Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng 

đất ở: Trong tháng đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu (đối với tổ chức và cá nhân) 

là 542 Giấy chứng nhận (01 Giấy chứng nhận cho tổ chức và 541 Giấy chứng 

nhận cho cá nhân). Đăng ký biến động nhà đất (đối với tổ chức và cá nhân) là 

28.943 Giấy chứng nhận (Đối với tổ chức là 1.140 Giấy chứng nhận; đối với cá 

nhân là 27.803 Giấy chứng nhận).  

- Kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng: Thành phố đã thực hiện 

kiểm tra 5.858 lượt (giảm 5,66% so với cùng kỳ), phát hiện 39 trường hợp vi phạm 

trật tự xây dựng (giảm 23,5% so với cùng kỳ), đã ban hành 44 Quyết định xử lý 

vi phạm hành chính, cụ thể: Sai phép 25/39 trường hợp (chiếm tỉ lệ 64,1% tổng 

số vi phạm, giảm 13,8% so với cùng kỳ); không phép 05/39 trường hợp (chiếm tỉ 

lệ 12,8% tổng số vi phạm, giảm 44,4% so với cùng kỳ); vi phạm khác 09/39 

trường hợp (chiếm tỉ lệ 23,1% tổng số vi phạm, giảm 30,8% so với cùng kỳ) chủ 

yếu là các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng… 

- Công tác bảo vệ môi trường: Công tác quản lý, bảo vệ môi trường tiếp 

tục được duy trì tốt. Khối lượng rác được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt 

100%14. Tổ chức thực hiện đảm bảo đạt 100% khối lượng chất thải y tế phát sinh 

được thu gom, xử lý theo quy định. Xây dựng các kế hoạch triển khai Chương 

trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2023; Kế hoạch 

triển khai Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2023… Đồng thời, tiếp tục duy trì thường xuyên công tác giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực môi trường, quan trắc chất lượng môi trường, công tác 

kiểm soát ô nhiễm. giải quyết các phản ánh, các sự cố về môi trường trên địa bàn 

thành phố, tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán. 

8. Lĩnh vực y tế - Công tác phòng chống dịch COVID-19 và bệnh truyền 

nhiễm: 

Thành phố thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 và bệnh truyền nhiễm; sẵn sàng về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc 

điều trị, phương tiện, đảm bảo thường trực 24/24 để đáp ứng yêu cầu khám chữa 

bệnh và cấp cứu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội năm 2023. 

Trong tháng, tình hình các loại dịch bệnh mới nổi và nguy hiểm tiếp tục được 

kiểm soát, số ca nặng được duy trì ở mức thấp, không ghi nhận ca tử vong. Hoạt 

động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chú trọng và triển khai15. Ban hành Đề 

án “Củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Thành phố Hồ Chí Minh”; Kế hoạch triển khai thực hiện chế độ luân phiên có 

thời hạn đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa 

                                           
14 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của Thành phố Hồ Chí Minh thu gom và vận chuyển về hàng ngày là 

289.846 tấn, trung bình 9.349,87 tấn/ngày  (Ước tính ngày 01/01/2023 đến 31/01/2023). 
15 Hiện nay tổng số trạm y tế đã được ra mắt là 48 trạm. Tiếp tục chuẩn bị các nội dung triển khai hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại Thành phố năm 2022. Tổ chức 01 hội thảo xây dựng kế hoạch về nâng cao năng lực quản lý điều trị 

bệnh không lây nhiễm cho tuyến y tế cơ sở; 03 lớp tập huấn trong Chương trình thí điểm nâng cao năng lực quản 

lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở của Tổ chức Y tế Thế giới. 
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bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2030. 

Về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19: 

Thời gian Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, nhu cầu giao thương, đi lại, 

du lịch của người dân tăng rất cao, cùng với thời tiết chuyển mùa thay đổi bất 

thường là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh lây lan, gia tăng số ca mắc, nhất 

là với trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, đồng thời, 

nguy cơ xâm nhập của các biến thể phụ vào nước ta là rất lớn.  

Thành phố đã khẩn trương triển khai đồng bộ các hoạt động16, tăng cường 

hoạt động của hệ thống giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch COVID-19, chùm 

ca mắc COVID-19, chùm ca viêm hô hấp có diễn biến, có đặc điểm tăng bất 

thường theo thời gian, theo khu vực... Bên cạnh đó, Ngành y tế Thành phố luôn 

sẵn sàng kế hoạch triển khai 10.000 giường, trong đó có 1.000 giường hồi sức 

dành cho người bệnh COVID-19. Số ca mắc mới trong tháng tại Thành phố được 

Bộ Y tế công bố là 237 ca, giảm 81,4% so với tháng trước (237 ca/1.277 ca).  

Về tiêm chủng COVID-19:  

Đến nay, toàn Thành phố đã tiêm được hơn 23,5 triệu mũi, trong đó tỷ lệ mũi 

3, mũi 4 của người từ 18 tuổi trở lên lần lượt là 67,3% và 54,3%; tỷ lệ mũi 3 của 

trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi là 36,4%; tỷ lệ mũi 1, mũi 2 của trẻ từ 05 đến dưới 12 

tuổi lần lượt là 64,6% và 41,0%.  

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, tổ 

chức tháng cao điểm tiêm vắc xin, kể cả các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 

để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được tiêm chủng đúng lịch, đủ 

liều và an toàn. 

Về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành và mới nổi:  

Số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng là 4.133 ca, giảm 22,5% so với tháng 

trước (4.133 ca/5.330 ca), không có ca tử vong; số ca mắc tay chân miệng trong 

tháng là 411 ca, giảm 61,6% so với tháng trước (411 ca/1.071 ca), không có ca tử 

vong; trong tháng không ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ, số ca cộng dồn từ ngày 

03/10/2022 đến ngày 31/12/2022 là 02 ca. 

9. Lĩnh vực văn hóa – xã hội: 

- Lĩnh vực văn hóa: 

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn Thành phố được tổ chức với 

nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng màu sắc và hình thức thể hiện, nổi bật như các 

sự kiện: Các hoạt động Tết Văn hóa - Nghĩa tình và chuỗi sự kiện Mừng Xuân 

Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

                                           
16 Các hoạt động bao gồm: Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại cửa khẩu, cảng biển và trong cộng đồng; 

duy trì hoạt động giám sát các biến thể phụ mới, kể cả trong các ngày nghỉ lễ; tăng cường truyền thông, hướng dẫn 

người dân tuân thủ quy định 2K, (gồm khẩu trang và khử khuẩn tay) khi tham gia các sự kiện, lễ hội có tập trung 

đông người; sẵn sàng mọi nguồn lực (nhân lực, thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, nguồn oxy), ứng trực 24/24 

để tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 và các bệnh lý khác trên địa bàn Thành phố; xây dựng 

các kịch bản phòng, chống dịch và tổ chức diễn tập để sẵn sàng đáp ứng tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Ngành Y tế tổ chức diễn tập theo tình huống giả định tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn tiến xấu để kích hoạt 

lại Bệnh viện Dã chiến số 13 trong vòng 24 giờ với quy mô 100 giường hồi sức tích cực.  
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sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023); Các hoạt động kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến 

công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968; Chương trình họp mặt Kiều bào mừng 

xuân Quý Mão 2023; Chương trình truyền hình trực tiếp “Dân hỏi – Chính quyền 

trả lời” tháng 01 năm 2023 với chủ đề “Xuân Quý Mão 2023 – An vui, Nghĩa 

tình”… Các hoạt động kỷ niệm, lễ hội, sự kiện được tổ chức tiết kiệm, ý nghĩa, 

đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh.  

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động văn 

hóa cơ sở, công tác gia đình luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu 

quả. Công tác quản lý di sản văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn 

hóa trên địa bàn Thành phố được tổ chức thực hiện tốt; nhiều giá trị văn hóa, 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Các bảo tàng 

luôn tích cực và năng động, có nhiều đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác trưng bày, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hoạt động qua website với 

nhiều nội dung phong phú, đa dạng, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc.   

- Hoạt động thể dục thể thao:  

Công tác quản lý, phát triển hoạt động thể dục thể thao được quan tâm chú 

trọng, phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, bộ môn 

thể thao phát huy tiềm năng và thế mạnh, đáp ứng yêu cầu tập luyện, thi đấu. 

-  Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 

Triển khai sơ kết học kì I, tổ chức thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính 

cầm tay cấp thành phố năm học 2022 – 2023 và tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 

bổ sung cho lớp chuyên, tích hợp năm học 2022 – 2023. Triển khai giới thiệu sách 

giáo khoa lớp 8, 11 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Xây dựng các nhà 

kho dữ liệu và trục liên thông dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo. Thống nhất 

triển khai hệ thống phần mềm dùng chung có nhiều phân hệ quản lý và chuyên 

môn nghiệp vụ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, không để tình trạng 

cơ sở giáo dục sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ như hiện nay. Xây dựng Nghị 

quyết quy định về tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 

2021 của Chính phủ. 

Tổ chức tập huấn giảng dạy các chủ đề hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

trong chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông; Tổ chức Hội 

trại Học sinh sinh viên Thành phố 9/1, lần thứ XV Chủ đề “Tự hào học sinh Thành 

phố học tập và làm theo lời Bác”. Họp với Viện nghiên cứu Khoa học Giáo dục 

về đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác giáo dục giới tính - kỹ 

năng phòng tránh xâm hại cho trẻ 13 – 19 tuổi. Tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi 

“Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp Thành phố. Xây dựng kế hoạch, 

quy trình tổ chức, thành lập đoàn thẩm định, công nhận trường thực hiện chương 

trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Xây dựng kế hoạch, lộ trình và lập danh mục dự án đầu tư thư viện thông 

minh trong các trường phổ thông trên địa bàn từ nay đến năm 2025 thuộc Đề án 
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“Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2021-2030”.  

- Phát triển khoa học công nghệ: 

+ Thực hiện tái cấu trúc các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ: Trong tháng 01 năm 2023, tiếp tục phát triển hệ thống liên kết nguồn 

lực thông tin khoa học và công nghệ (STINET) phục vụ hoạt động nghiên cứu, 

phát triển, ứng dụng và đổi mới sáng tạo của xã hội: Hệ thống STINET tiếp tục 

kết nối, chia sẻ thông tin khoa học và công nghệ với sự tham gia của 44 đơn vị 

thành viên. Trong tháng đã tổ chức giám định và nghiệm thu 27 nhiệm vụ, các 

nhiệm vụ nghiệm thu đều được ứng dụng. 

+ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới 

sáng tạo và phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ: Tiếp tục tổ chức thực 

hiện các Chương trình, Đề án của Chính phủ: (1) Kế hoạch triển khai, áp dụng và 

quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (2) 

Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành 

phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; (3) Kế hoạch tổng thể nâng 

cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh; (4) Kế hoạch triển khai Chiến lược Sở hữu 

trí tuệ và phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2030. Sàn giao dịch công nghệ Thành phố tiếp tục triển khai nhiều hoạt động với 

hình thức và thông tin đa dạng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển giao 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.    

+ Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Tổ chức 19 sự kiện về khởi 

nghiệp sáng tạo của cộng đồng, sự kiện kết nối mạng lưới khởi nghiệp nhằm mục 

đích chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng, tìm kiếm cơ hội hợp tác sáng tạo, tiếp cận quỹ 

đầu tư mạo hiểm, quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường... Tổ chức Hội đồng tư 

vấn nghiệm thu cho 06 nhiệm vụ17 thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, thanh 

toán, dịch vụ, năng lượng, bảo hiểm, tác động xã hội, môi trường, xây dựng và 

sức khỏe. Qua đó, các nhiệm vụ đã hoàn thiện các sản phẩm, nền tảng ứng dụng 

để cung cấp dịch vụ cho khách hàng mục tiêu, tham gia các sự kiện/hoạt động để 

mở rộng thị trường, kết nối với các đối tác cũng như tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm 

năng. Một số nhiệm vụ đã ký được hợp đồng với đối tác, từ đó cung cấp dịch vụ 

cho người dùng cuối.  

- Giải quyết việc làm:  

Trong tháng, đã giải quyết việc làm cho 27.269/300.000 lượt người (đạt 

9,08% kế hoạch năm) và tạo ra 12.565/140.000 chỗ việc làm mới (đạt 8,9% kế 

hoạch năm). So với cùng kỳ năm 2022, số lao động được giải quyết việc làm tăng 

0,04%; số chỗ việc làm mới tăng 0,07%. Thẩm định và cấp giấy phép lao động 

người nước ngoài cho 1.557 trường hợp. 

                                           
17 (1) Hoàn thiện công nghệ và chế tạo hệ thống cung cấp dịch vụ và giao dịch thanh toán tự động theo công 

nghệ 4.0, (2) CLOUD ENERGY - Thiết bị quản lý năng lượng thông minh, (3) VIFO – Nền tảng kết nối tất cả 

các bên tham gia bảo hiểm, (4) mGreen - Ứng dụng đô thị thông minh phân loại rác tại nguồn và thu gom rác 

tái chế được tích điểm đổi quà, (5) BlockBox – Giải pháp nâng cao nơi ở cho người lao động, (6) SMART 

TOOTHBRUSH - Hoàn thiện thiết kế, chế tạo bàn chải răng thông minh dạng nhai dành cho trẻ em.  
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Công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp lũy kế đạt 5.839/315.000 học viên, 

đạt 1,85% kế hoạch năm. Tính đến tháng 1 năm 2023, số lao động đang làm việc 

đã qua đào tạo đạt 8.248/117.000 người, đạt 7,04% kế hoạch năm; nâng tổng số 

lao động đã qua đào tạo tính đến nay tương đương 4.335.584/5.094.285 người, 

đạt tỷ lệ 85,10%/86,45%18. Thành phố tăng cường đẩy mạnh sử dụng các phần 

mềm và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Trên địa bàn Thành phố có 2.661.135 người lao động tham gia bảo hiểm 

xã hội (2.661.135/4.695.270 người chiếm 56,68% lực lượng lao động trong độ 

tuổi). 

- Công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội:  

Tổ chức hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng 

ưu đãi với tổng nguồn vốn cho vay Hỗ trợ giảm nghèo là 1.567,645 tỷ đồng. Tiếp 

tục công tác bảo trợ xã hội cho 6.150 người tại 15 cơ sở công lập. Thành phố đã 

thực hiện trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP cho 135.856 người, 

với số tiền trên 147,283 tỷ đồng19. Tiếp nhận ban đầu 121 trường hợp người xin 

ăn, không có nơi cư trú ổn định. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng, công nhận mới 203 trường hợp. Tiếp nhận 77 hồ sơ của người có công 

và của thân nhân liệt sĩ từ địa phương khác chuyển đến. Hỗ trợ người có công với 

cách mạng cho 507 người với tổng kinh phí là 12,16 tỷ đồng. 

Trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, Thành phố tổ chức chăm lo cho các đối 

tượng sau: 313.620 đối tượng chính sách, 37.170 hộ nghèo, 161.373 người diện 

bảo trợ xã hội, 120 cựu tù chính trị chưa được hưởng chế chính sách; Người trực 

tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đang 

sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí là 3.650 người và các diện đối tượng 

khác. 

Bên cạnh đó, Thành phố tổ chức các hoạt động chăm lo tết Quý Mão năm 

2023 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trên 

địa bàn; Thực hiện kiểm tra, giám sát, tham vấn, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ, xử lý 

kịp thời về những vấn đề có liên quan đến trẻ em, đặc biệt là đảm bảo thực hiện 

tốt các quyền cơ bản của trẻ em. Xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động “Mô hình 

dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.   

11. Công tác đối ngoại 

Lãnh đạo Thành phố đã dẫn đầu đoàn đi thăm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. 

Thành phố tổ chức gặp gỡ Lãnh sự đoàn nhân dịp đầu năm mới 2023. Đường hoa 

Nguyễn Huệ năm 2023 tiếp tục trưng bày những tác phẩm, cắm hoa nghệ thuật 

đặc sắc đến từ cơ quan đại diện lãnh sự tại TPHCM của 8 nước gồm Úc, Mỹ, Thái 

                                           
18 Theo thống kê, trong năm 2022 có 4.931.593 người trong độ tuổi lao động. Tổng số lao động đã qua đào tạo 

năm 2021 là: 4.165.660 người 
19 Số liệu bao gồm: Trợ cấp xã hội hàng tháng: 128.406 người (Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng: 

732; người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học: 289; 

người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo: 139; người đơn thân đang nuôi con: 304; người cao tuổi: 79.868; người khuyết 

tật: 47.074); Nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng: 823 người (Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi 

dưỡng: 325; người khuyết tật đặc biệt nặng: 490; người cao tuổi có người nhận chăm sóc tại cộng đồng: 08); Hỗ 

trợ chi phí mai táng: 6.627. 
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Lan, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Indonesia, Canada.  

Tiếp tục triển khai các kết quả hoạt động của Nhóm Công tác Chung Thành 

phố Hồ Chí Minh – World Bank, đặc biệt là Chương trình Hợp tác giữa Thành 

phố và World Bank giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Tiếp tục triển khai 

Dự án Chiếu sáng mỹ thuật tòa nhà Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, 

dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 03/2023, chào mừng 50 năm thiết lập quan 

hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp. Triển 

khai Chương trình hợp tác thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh và Đại học RMIT. Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Việt Nam – Nhật 

Bản (dự kiến tháng 02/2023), hoạt động trong chuỗi các sự kiện chào mừng 50 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. 

Tổ chức thành công chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài 

mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Tổ chức đoàn văn nghệ phục vụ người Việt Nam 

ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại các nước Châu Âu 

theo thư mời từ các nước. 

12. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: 

- Công tác quốc phòng 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ 

động phối, kết hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn. Ban hành Thông tri, Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng địa phương và hệ thống văn bản lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc 

phòng và an ninh năm 2023. Đã tổ chức trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 

2023 cho 5.621 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Tổ chức bắn pháo hoa chào 

mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại 06 điểm trên địa bàn Thành phố 

bảo đảm tính mỹ thuật và an toàn tuyệt đối. 

- Tình hình an ninh chính trị, phạm pháp hình sự, vi phạm kinh tế, ma 

túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, 

chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn 

Trong tháng, Công an Thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm; kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, 

tập trung vào các đường dây, tổ chức tội phạm có tổ chức, chỉ đạo giải quyết kịp thời 

những vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội, qua đó có tác dụng tích cực trong 

phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. 

+ Về đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội: Ghi nhận xảy ra 

304 vụ phạm tội về trật tự xã hội (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 24 vụ, tương ứng 

8,57%; so với liền kề giảm 256 vụ, tương ứng 45,71%). Đã khám phá 208/304 vụ 

(đạt 68,42%), bắt 375 đối tượng. 

+ Vi phạm kinh tế: Đã phát hiện, xử lý 151 vụ, 143 đối tượng vi phạm về 

kinh tế, buôn lậu và có dấu hiệu vi phạm về chức vụ (so với cùng kỳ năm 2022 

tăng 93 vụ, tăng 52 đối tượng; so với liền kề tăng 24 vụ, tăng 17 đối tượng); thu 

giữ tang vật vi phạm trị giá ước tính trên 24 tỷ đồng. Đã khởi tố vụ án 57 vụ án, 

71 bị can; tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành 46 quyết định xử phạt hành 

chính với số tiền 1,3 tỉ đồng.  
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+ Hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy: Phát hiện, triệt phá 129 vụ, 

304 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma túy (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 05 vụ, giảm 118 đối tượng; so với liền kề 

giảm 01 vụ, giảm 10 đối tượng); thu giữ: 7,725 kg Heroin, 36,811g Cần sa, 22,54g 

Cocain, 134,179kg Ma túy tổng hợp cùng một số công cụ, phương tiện liên quan. 

Đã khởi tố 115 vụ, 187 bị can; xử lý hành chính 14 vụ, 117 đối tượng. 

+ Về tình hình cháy nổ: Trong tháng, xảy ra 16 vụ cháy; không có thiệt hại 

về người (so với cùng kỳ năm 2022 giảm 02 vụ; giảm 04 người bị thương; so với 

liền kề giảm 03 vụ, không tăng, không giảm thiệt hại về người); lực lượng chức 

năng đã tiếp nhận thông tin, triển khai lực lượng chữa cháy kịp thời, cứu được 05 

người và hướng dẫn cho 217 người tự thoát nạn ra nơi an toàn kịp thời. 

+ Tình hình trật tự an toàn giao thông: Xảy ra 146 vụ tai nạn giao thông 

đường bộ, làm 58 người chết, 98 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2022 giảm 

44 vụ, giảm 08 người chết, giảm 13 người bị thương; so với liền kề giảm 44 vụ, 08 

người chết, giảm 17 người bị thương); không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt 

và đường thủy nội địa.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Mặt được 

Nhìn chung, trong tháng 01 tình hình kinh tế - xã hội Thành phố đạt nhiều 

kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 

5,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 28%); doanh thu du lịch tăng 16,8% so với 

cùng kỳ, khách du lịch quốc tế đến Thành phố đạt hơn 350 ngàn lượt, tăng 100% 

so với cùng kỳ (đầu năm 2022 còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không 

có khách du lịch quốc tế); Giá trị sản xuất nông, lâm ngư nghiệp ước đạt 911,2 tỷ 

đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư đạt khoảng 179,04 triệu USD, 

tăng 73,8% so với cùng kỳ, trong đó, có 50 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 

đầu tư đăng ký là 86,86 triệu USD, tăng 127,8% so với cùng kỳ. So với cùng kỳ 

năm 2022, số lao động được giải quyết việc làm tăng 0,04%; số chỗ việc làm 

mới tăng 0,07%. 

Các hoạt động chăm lo cho các đối tượng trong dịp Tết được tổ chức tốt, bảo 

đảm toàn dân được đón Tết ấm no, hạnh phúc. Công tác chăm sóc sức khỏe và y 

tế được chú trọng và triển khai. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn 

Thành phố được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng. Hoạt động đối 

ngoại được tổ chức hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón quốc tế và đặc 

biệt là chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão 

năm 2023. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm, giảm 

được thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

Cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản mất cân đối, chưa đảm bảo sự phát 

triển bền vững của thị trường và đảm bảo an sinh xã hội, vì theo nhu cầu thực tế, 

thường tỷ lệ phân khúc căn hộ bình dân chiếm tỷ lệ cao nhất nhưng trong thời 

gian qua tỷ lệ căn hộ bình dân không có trên thị trường, chiếm tỷ lệ 0%; Phân 

khúc căn hộ trung cấp tăng từ 26%→30% và phân khúc căn hộ cao cấp giảm từ 
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74%→70% nhưng vẫn ở mức cao. Đây là dấu hiệu lệch pha cung cầu và cũng là 

chỉ dấu rõ rệt nhất của sự phát triển thị trường bất động sản thiếu bền vững. 

Do Tết cổ truyền rơi vào thời điểm tháng 01 nên thời gian hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trong tháng ít hơn so với tháng 12 năm 2022 và cùng kỳ. Chỉ số 

sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hàng và 

doanh thu dịch vụ mặc dù có tăng nhưng chưa đạt như kỳ vọng; doanh thu kim 

ngạch xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng đều giảm so với cùng kỳ năm 2022 do trong 

tháng 01 các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động để nghỉ Tết từ 7-10 ngày, một 

số doanh nghiệp không có đơn hàng và đơn hàng từ thị trường thế giới giảm dần 

và tình trạng có thể kéo dài đến giữa 2023; thu ngân sách chỉ đạt khoảng 10,53% 

dự toán năm và giảm 13,13% so với cùng kỳ;  số lượng doanh nghiệp thành lập 

mới giảm cả về số lượng và số vốn đăng ký so với cùng kỳ… phần nào phản ánh, 

cảnh báo những khó khăn trong quá trình phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội của Thành phố trong năm 2023. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2023 

1. Rà soát, đề ra tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được phân công 

trong năm 2022 nhưng chưa hoàn thành. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 

các chỉ đạo, kế hoạch của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023 như: Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Kết luận số 496-KL/TU ngày 22 

tháng 12 năm 2022 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 19, 

khóa XI về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

năm 2023; Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023.  

2. Xây dựng các văn bản theo Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân 

Thành phố tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 về giao 

nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023: 

- Kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2023, giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 

hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, giai đoạn 2023 – 2025. 

- Kế hoạch sắp xếp khu phố - ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo 

quy định của Trung ương. 

- Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim 

yến trên địa bàn Thành phố. 

- Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2023 trên địa bàn Thành phố. 

- Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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 3. Về công tác triển khai Chủ đề năm 202320: “Nâng cao hiệu quả hoạt động 

công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy 

phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”: 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 17 tháng 

11 năm 2022 về phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công 

chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030 và Quyết định 

số 2709/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt Đề án nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

làm công tác cải cách hành chính ở các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình 

giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình cải cách hành 

chính năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.  

4. Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động: 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội chợ “Hàng Việt Nam xuất 

khẩu”; Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm 03 ngành (cơ khí - 

tự động hóa, cao su - nhựa, chế biến thực phẩm Thành phố) năm 2023; Kế hoạch 

phát triển ngành logistics, phát triển thương mại điện tử, Chương trình khuyến 

mại tập trung và Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố năm 

2023. 

- Triển khai Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh; 

Chiến lược về dữ liệu của Thành phố; Kế hoạch đảm bảo an toàn an ninh thông 

tin; Kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng 

Chiến lược truyền thông của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030 trình phê duyệt. 

- Tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm lắng nghe, nắm bắt 

tình hình và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

khơi thông các nguồn lực và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Triển khai 

thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. 

- Theo dõi tình hình lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên 

đán Quý Mão; tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu lao động đáp ứng nhu cầu 

tìm kiếm việc làm của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.  

- Triển khai các chương trình, đề án thuộc danh mục các nhiệm vụ ưu tiên 

thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của 

Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn 

                                           
20 Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 
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mới thông minh và thương mại điện tử. 

5. Tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy nhanh 

triển khai các dự án trọng điểm.  

- Khẩn trương chuẩn bị các thủ tục, điều kiện cần thiết để các dự án đủ điều 

kiện bố trí vốn, không để xảy ra tình trạng “vốn chờ thủ tục”. Thực hiện tốt công 

tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư của các dự án khởi 

công mới. Tổ chức Hội nghị giao ban rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án 

đầu tư công định kỳ, kịp thời phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn 

vị, đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ. 

- Tập trung thực hiện kế hoạch triển khai dự án đường Vành đai 3, đặc biệt 

tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để chuẩn bị khởi công 

dự án đường Vành đai 3 trong tháng 6 năm 2023; tập trung thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố. 

- Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành tuyến 

đường sắt đô thị số 1 trong năm 2023, triển khai các công việc chuẩn bị vận hành, 

khai thác hiệu quả tuyến đường sắt đô thị số 1; tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện tuyến đường sắt đô thị số 2.  

- Hoàn thành Đề án bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Sở 

Giao thông vận tải quản lý giai đoạn 2020 – 2025; ban hành quy chế phối hợp giữa 

Ủy ban nhân dân Thành phố và Tổng cục hải quan về chia sẻ, đối soát dữ liệu và xử 

lý chậm nộp tiền phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 

công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố. 

6. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người 

dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều 

hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và Kế hoạch số 4354/KH-UBND ngày 14 

tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 131/NQ-CP. 

7. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động công vụ, cá thể hóa trách nhiệm, 

đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công 

tác cải cách hành chính của Thành phố năm 2023; Kế hoạch số 3815/KH-UBND 

ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chủ 

trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng 

động, sáng tạo vì lợi ích chung; các đơn vị khẩn trương thực hiện các Đề án đã 

đăng ký thực hiện. 

8. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 49 chương trình, đề án 

thành phần, quan tâm xây dựng Kế hoạch sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội và kết quả triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án. 

9. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023); Lễ hội Tết Nguyên tiêu Xuân Quý Mão 2023 và 
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Ngày thơ Việt Nam. Chuẩn bị các công tác tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2023, Chương trình 

Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân và các hoạt động thể dục thể thao trong năm 2023. 

- Thực hiện các Chương trình Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 

đổi mới sáng tạo: Tăng cường xây dựng các bài toán phục vụ cho hoạt động 

chuyển đổi số của Thành phố trong lĩnh vực y tế, giáo dục, quản trị công….  

- Tổ chức Sơ khảo hội thi “Nét vẽ xanh”, Chung kết hội thi “Đầu bếp trẻ”, 

giải Festival Bơi lội học sinh thành phố năm học 2022 - 2023. Hội nghị tổng kết 

công tác xây dựng trường học năm 2022. 

- Hoàn chỉnh Đề án “Quản lý mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn Thành phố đến năm 2030”. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chiến 

lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 

và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề sơ cấp trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp. Xây dựng Kế hoạch tháng hành động An toàn - vệ sinh lao động 

năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 về ban hành Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững thành 

phố giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2023. Phát động phong trào thực hiện Chương 

trình Giảm nghèo, đăng ký hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước thời hạn chào 

mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Thầy 

thuốc Việt Nam. Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng 

người bệnh, nhân viên y tế năm 2022. Tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch 

COVID-19. 

10. Về an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội:  

-  Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các 

lực lượng chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống, không để 

bị động bất ngờ. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 bảo đảm hoàn thành 100% 

chỉ tiêu.  

- Tập trung duy trì cường độ, thực hiện hiệu quả các cao điểm tấn công, trấn 

áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, đảm bảo an toàn giao thông, 

phòng cháy chữa cháy… đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng 

ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.  

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi là nguyên nhân 

dẫn đến tai nạn giao thông; chủ động phát hiện, xử lý ngay các nhóm thanh thiếu 

niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Tập trung triển khai các giải pháp 

kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt 

nghiêm trọng và ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường trọng điểm./. 
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- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; 

- Tổng Cục Thống kê; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐNDTP; 

- Thành viên UBNDTP; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể TP; 

- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy; 

- Văn phòng, các Ban HĐNDTP; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Doanh nghiệp trực thuộc UBNDTP; 

- UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; 

- VPUB: CVP, các PCVP; 

  các phòng NCTH, TH; 

- Lưu: VT (TH). 
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