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BÁO CÁO
Công tác chi đạo, điều hành của ú y ban nhân dân Thành phố,
tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách
tháng 7, 7 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020
Kính gửi: Chính phủ
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH ồ
1. Các phiên họp, hội nghị của ủ y ban nhân dân Thành phố
Úy ban nhân dân Thành phố đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các
ngành, người dân và doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các công việc nhằm
sớm thích ứng với trạng thái bình thường mới trong tất cả các hoạt động của đời
sống kinh tế - xã hội, với quyết tâm đưa Thành phố trở lại trạng thái bình
thường, thực hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng, chống dịch song
song với duy trì sự liên tục các hoạt động kinh tế, không để đứt gãy, chủ động và
tích cực thúc đẩy phát triển, đảm bảo an ninh kinh tế theo đúng tinh thần chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính
phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 07 tháng 8 năm 2020 (theo Thông
báo số 283/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ).
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủ y ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo, chủ trì
các cuộc họp đê giải quyết các công việc, các nội dung quan trọng: họp về tình
hình thu chi ngân sách và giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu năm 2020; họp Tổ
công tác về đầu tư hàng tuần; họp (trực tuyến) công tác phối hợp chuẩn bị Hội
nghị liên kêt phát triên du lịch Thành phô với các tỉnh Đông Băc; làm việc với
Tỉnh ủy Long An; họp (trực tuyến) Hội nghị phiên toàn thể trong khuôn khổ
Diên đàn câp cao năng lượng Việt Nam năm 2020 triển khai Nghị quyết số 55NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị; nghe báo cáo về chuẩn bị
nội dung làm việc với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương về 03 Đe án của
Thành phố: (1) Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách
chuyến Trung ương và tạo tiền đề để Thành phố phát triển nhanh, bền vững, (2)
Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
và (3) Đe án thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh); đi
thăm các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh,
liệt sĩ, dự Hội nghị (trực tuyến) toàn quốc sơ kết 5 năm Chỉ thị số 40 của Ban Bí
thư về tín dụng chính sách xã hội; cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì Hội
nghị vê Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hội nghị xúc tiến
đầu tư với Eurocham, ...
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Ngoài ra, Thành phố đã tổ chức nhiều hộinghị và các nộidung quan trọng
như: tố chức các Hội nghị lấy ý kiến các cơquan,bộ, ngành Trung ương về 03
Đe án của Thành phố, tại Hà Nội; Hội nghị tình hình kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp
6 tháng cuối năm 2020; Hội nghị công bố Chương trình chuyển đổi số và hệ
thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố; tố chức Lễ viếng Nghĩa
trang Hàng Dương, Lễ Thắp nến tri ân, Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân
Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) tại huyện
Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,...
2. Công tác ban hành các văn bản
ủ y ban nhân dân Thành phố đã ban hành 02 quyết định quy phạm pháp
luật, 340 quyết định hành chính, 02 chỉ thị, 410 công văn, 30 báo cáo, 15 thông
báo, tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Quyết định số 2678/QĐUBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng
máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực thư viện; Quyết định số 2674/QĐUBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng tư vấn Chương
trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố
Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030’’; Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 28
tháng 7 năm 2020 về ban hành Ke hoạch hành động v ề xây dựng Khu đô thị
sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 08/CTUBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm
2020 về Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16
tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Quy định chi thu
nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà
nước, tố chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập
do Thành phố quản lý; Kế hoạch số 2540/KH-ƯBND ngày 03 tháng 7 năm 2020
về tô chức Hội nghị tống kết phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao
thông" giai đoạn 2018 - 2020,...
II.
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QƯÓC PHÒNG - AN NINH,
THƯ CHI NGÂN SÁCH THÁNG 7,7 THANG ĐAU NĂM 2020
1. Lĩnh vực dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 7 tháng đầu năm,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 718.133 tỷ đồng, giảm
3,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 12,2%)'. Trong đó:
+ X uất khẩu: tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp
Thành phố 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 24,7 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng
kỳ (cùng kỳ tăng 9,8%). Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: hàng rau quả tăng
40,1% so với cùng kỳ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 34,5% so
với cùng kỳ; gạo tăng 20,5% so với cùng kỳ;...

1 T rong đó, thương m ại bán lẻ hàng hóa chiếm 64,53% , tăng 8,2% ; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 5,02% ,
giảm 45,1% ; du lịch lữ hành chiếm 0,62% , giảm 74,9% ; dịch vụ khác chiếm 29,83% , giảm 8,8%.
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+ Nhập khẩu: kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn 7 tháng đầu
năm ước đạt 28,3 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,1%).
Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
tăng 35,6% so với cùng kỳ; sản phẩm hóa chất tăng 1,7% so với cùng kỳ,...
- Du lich:
Đe chủ động ứng phó và kịp thời thực hiện các giải pháp trong công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch Thành phố đã xây dựng và
triển khai kịp thời kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-192; Kế hoạch
giảm tác động đối với ngành du lịch Thành phố trong và sau dịch bệnh COVID-193.
Đồng thời, Thành phố đã chủ động cập nhật thường xuyên các thông tin chỉ đạo
của Trung ương và Thành phổ để hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch trên địa
bàn Thành phố tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của cơ quan chức năng đối với công
tác phòng, chống dịch bệnh đối với ngành du lịch. Trên cơ sở đó, kịp thời ban
hành các văn bản triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-194.
Hoạt động thông tin, quảng bá du lịch được Thành phố quan tâm đẩy
mạnh và triến khai thực hiện nhằm tạo tính hiệu quả, tính lan tỏa trong việc
quảng bá hình ảnh du lịch Thành phố đến với du khách nhất là trong giai đoạn
tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh
COVID-19, ngành du lịch Thành phố chịu những tác động nghiêm trọng,
trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực du lịch.
Các chương trình du lịch giảm mạnh, doanh thu của các doanh nghiệp du lịch bị
ảnh hưởng nặng nề và giảm mạnh so với cùng kỳ.
+ về khách quốc tế: trong tháng 7 năm 2020, khách quốc tế mới đến
Thành phố Hồ Chí Minh là 0 lượt, giảm 100% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng
khách quốc tế mới đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1.303.750 lượt, giảm
73,12% so với cùng kỳ, đạt 14,49% kế hoạch năm 20205.
+ về tồng thu du lịch: lũy kế 7 tháng doanh thu du lịch đạt 40.417 tỷ
đồng, giảm 49% so với cùng kỳ, đạt 27,5% so với kế hoạch năm 20206.
- Dich vu vân tải:
•

•

•

Tính đến hết tháng 7 năm 2020, khối lượng vận tải hành khách công cộng
ước đạt 163,441 triệu lượt hành khách, đạt 23,51% so với kế hoạch cả năm 2020
(kế hoạch là 695,20 triệu lượt hành khách) do dịch bệnh COVID-19. số lượt
2 Kẹ hoạch số 130/KH-SDL ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở Du lịch.
3 Ke hoạch số 213/K H -SD L ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Sở D u lịch về giảm tác động đổi với ngành du lịch
Thành phố trong và sau dịch Covid-19.
4 C ông văn số 95/SD L-V P ngày 22 tháng 01 năm 2020 về việc khuyến cáo tổ chức các chương trình du lịch
liên quan đến T hành phố V ũ Hán, tinh Hồ Bắc, T rung Q uốc; Công văn số 1 13/SD L-Q LLH ngày 31 tháng 01
năm 2020 của Sở D u lịch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/C T-T T g của T hủ tướng C hính phủ về
phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng m ới của vi rú t Corona; K ế hoạch số 130/K H -SD L ngày
04 tháng 02 năm 2020 của Sờ Du lịch về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng m ới của
vi rút C orona (nCoV ) trong lĩnh vực du lịch; C ông văn liên tịch số 155/LT-SY T-SD L ngày 07 tháng 02 năm
2020 của Sờ Y tế - Sờ D u lịch về phối hợp thực hiện cung cấp thông tin trong công tác phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng m ới của vi rút C orona gây ra ,...
5 Tháng 7 năm 2019 đạt là 598.918 lượt, tổng 7 tháng 2019 đạt là 4.850.240 lượt.
6 Tháng 7 năm 2019 đạt là 11.580 tỷ đồng, tổng 7 tháng 2019 là 79.284 tỷ đồng.
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vận tải hành khách bằng đường thủy đạt 2,86 triệu lượt hành khách, giảm 5,39%
so với cùng kỳ (cùng kỳ đạt 3,02 triệu lượt hành khách). Trong đó:
+ Phục vụ hành khách được kiểm soát qua các cảng, bến thủy nội địa
trong tháng 7 năm 2020 đạt 66.000 lưọt hành khách. Trong đó, vận chuyển hành
khách qua buýt đường thuỷ là 24.000 lượt hành khách, giảm 29,01% so với cùng
kỳ năm 2019; tuyến Sài Gòn - Côn Đảo - Vũng Tàu là 16.000 lượt hành khách,
giảm 26,52% so với cùng kỳ.
+ Vận chuyển hành khách ngang sông đạt 354.000 lượt hành khách, giảm
14,98% so với cùng kỳ năm 2019. Vận chuyển hành khách tại 02 bến phà đạt
2.438.000 lượt hành khách, giảm 2,84% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 2.509.000
lượt hành khách); trong đó bến phà Cát Lái là 1.695.000 lượt hành khách và bến
phà Bình Khánh là 743.000 lượt hành khách.
+ Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 7 tháng đầu năm 2020 là
74,46 triệu tấn, tăng 4,71% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ đạt 71,11 triệu tấn)7.
Sản lượng hàng hóa được kiểm soát thông qua các cảng, bến thủy nội địa trong 7
tháng đầu năm 2020 đạt 20,61 triệu tấn, tăng 17,42% so với cùng kỳ năm 2019
(cùng kỳ đạt 17,55 triệu tấn)8.
- Thông tin và Truyền thông:
Đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020
về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức
xây dựng dự thảo Hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý, vận hành của các
cơ quan chủ quản báo chí Thành phố đối với hoạt động của cơ quan báo chí.
Đã cấp hơn 24.600 hộp thư cho các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức của
các Sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các cơ quan báo chí,
Tổng công ty trên địa bàn Thành phố. Liên thông kết nối 840 đơn vị trên địa bàn
Thành phố và hơn 5,9 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận qua trục liên thông
của Thành phố. Tổ chức Chuyển đổi số và hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ
dữ liệu của thành phố và ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 06
tháng 7 năm 2020 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố
Hồ Chí Minh.
Thành phố đã triển khai nền tảng tích họp, chia sẻ dữ liệu Thành phố
(LGSP) có các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông
tin của các cơ quan, đơn vị tại Thành phố và kết nối các hệ thống thông tin trong
nội bộ của Thành phố với các hệ thống bên ngoài; mô hình kết nối của LGSP
theo Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố phù hơp Khung kiến trúc Chính
phủ điện tử Việt Nam. Tổng hợp và nắm bắt kịp thời, đầy đủ nội dung thông tin
lan truyền trên mạng xã hội quốc tế như: Facebook, Blogspot,... và các trang
mạng xã hội trong nước nhằm nắm bắt, tổng họp và phân tích nội dung thông tin
trên mạng Internet để tham mưu định hướng, cung cấp các thông tin chính thống
cho các cơ quan báo chí.

7 T rong đó sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong tháng 7 năm 2020 là 11,04 triệu tấn.
8 Sản lượng hàng hóa được kiếm soát thông qua các cảng, bến thủy nội địa trong tháng 7 năm 2020 đạt 3,33 triệu tấn.
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- Hoạt động ngân hàng:
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố nhìn chung ổn định.
Tiếp tục triển khai cơ chế chính sách liên quan hoạt động ngân hàng cho các tô
chức tín dụng trên địa bàn Thành phổ. Triển khai Công văn số 4418/NHNN-TT
của Ngân hàng Nhà nước về phòng, chống gian lận trong thanh toán thẻ; chỉ đạo
các quỹ tín dụng Nhân dân về việc rà soát và chấn chỉnh việc thực hiện công tác
báo cáo theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của
Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ
khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus corona (COVID-19).
+ Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố
ước đến cuối tháng 7 đạt 2.648.000 tỷ đồng, tăng 3,96% so với cuối năm 2019.
Trong đó, tiền gửi Việt Nam đồng (VNĐ) tiếp tục tăng trưởng và chiếm tỷ trọng
cao trong tổng nguồn vốn huy động, chiếm gần 87% tống nguồn vốn huy động9.
+ Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đến cuối tháng 7 đạt 2.380.000 tỷ
đồng, tăng 3,66% so với cuối năm 201910. Dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm
52% tổng dư nợ, tăng 3,89% so cuối năm 2019; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm
48%, tăng 3,41% so cuối năm 2019.
+ Tinh hình dư nợ các chương trình tín dụng11:
Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với 05 nhóm ngành, lĩnh vực
ưu tiên: đạt 179.257 tỷ đồng12. Trong đó, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và
nhỏ chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 130.385 tỷ đồng, chiếm 72,7% tổng dư nợ 05
nhóm lĩnh vực ưu tiên.
Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở: dư nợ cho vay chương trình còn
khoảng 3.144 tỷ đồng với 8.553 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ khách
hàng doanh nghiệp là 127 tỷ đồng với 02 khách hàng; dư nợ đối với khách hàng
cá nhân, hộ gia đình là 3.017 tỷ đồng với 8.551 khách hàng.
Chương trình cho vay đối với các doanh nghiệp trong K hu chế xuất,
K hu công nghiệp: dư nợ cho vay đạt 185.910 tỷ đồng gồm 3.721 khách hàng
vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 135.984 tỷ đồng; dư nợ cho vay
trung, dài hạn đạt 49.926 tỷ đồng.
Chương trình cho vay theo chương trình bình ổn thị trường: dư nợ cho
vay chương trình đạt 891 tỷ đồng.
9 v ố n huy động bằng VNĐ đạt 2.315.000 tỷ đồng, chiếm 87% tổng vốn huy động, tăng 4,51% so cuối năm 2019;
vốn huy động bàng ngoại tệ đạt 333.000 tỷ đồng, chiếm 13% tổng vốn huy động, tăng 0,33% so cuối năm 2019.
10 D ư nợ tín dụng bằng V N Đ đạt 2.215.000 tỷ đồng, chiếm 93% tổng dư nợ, tăng 4,02% so cuối năm 2019; dư
nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 165.000 tỷ đồng, chiếm 7% tổng dư nợ, giảm 0,93% so cuối năm 2019.
11 Số liệu tính đến cuối tháng 6 năm 2020.
12 B ao gồm: phát triển nông nghiệp và nông thôn, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ,
công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

6
Chương trình cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn: dư nợ cho vay
nông nghiệp nông thôn đạt 180.527 tỷ với 1,92 triệu khách hàng, tăng 3,4% so
cuối năm 2019.
Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp: các ngân hàng thương
mại đang đăng ký và tổ chức thực hiện gói tín dụng năm 2020 là 274.450 tỷ
đồng. Đen nay, thực hiện giải ngân gói tín dụng đạt 196.248,7 tỷ đồng cho 7.234
khách hàng. Đối với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, các ngân
hàng thương mại tập trung hỗ trợ 02 nhóm chủ yếu là giảm lãi suất và cơ cấu lại
nợ giữ nguyên nhóm nợ, đạt 474.104 tỷ đồng cho 233.885 khách hàng; trong đó
cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 170.232 khách hàng với dư nợ đạt 71.069 tỷ, miễn
giảm lãi suất cho 18.259 khách hàng với dư nợ đạt 53.634 tỷ đồng và cho vay
mới lũy kế từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 cho 45.394 khách hàng với doanh so
đạt 349.401 tỷ đồng. Đã tiếp nhận 712 trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng
thiệt hại do dịch bệnh COVID-19; trong đó đang xử lý 35 trường hợp, đã có kết
quả xử lý 677 trường hợp13.
- Thị trường chứng khoán:
Đến ngày 17 tháng 7 năm 2020, có 74 công ty chứng khoán là thành viên
của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố với tổng vốn điều lệ hơn 65 nghìn tỷ
đồng; có 380 cổ phiếu, 42 trái phiếu, 07 chứng chỉ quỹ và 72 chứng quyền được
niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
Tổng khối lượng niêm yết đạt 90,6 tỷ chứng khoán, tăng 0,27% so với
tháng trước. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 935.374 tỷ đồng, tăng 0,47%
so với tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 302 triệu chứng
khoán/ngày; giá trị giao dịch bình quân đạt gần 4.803 tỷ đồng/ngày. Nhà đầu tư
nước ngoài bán ròng gần 67 triệu chứng khoán, tương ứng giá trị bán ròng hơn
1.040 tỷ đồng14.
Chỉ số VN-Index đến ngày 17 tháng 7 năm 2020: đạt 872,02 điểm, tăng
16,75 điểm, giảm 10,66% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 9,79% so với ngày
đầu năm 02 tháng 01 năm 2020 (966,67 điểm).
2. Lĩnh vực công nghiệp
- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thành phố 7 tháng đầu năm ước
giảm 5,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,1%). Bốn ngành công nghiệp trọng
yếu ước giảm 0,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,4%). Trong đó:
13 102 trường họp doanh nghiệp chưa có nhu cầu hỗ trợ; 80 trường họp doanh nghiệp được hỗ trợ giảm lãi từ
0,2 - 2% /năm so với lãi suất đang áp dụng trước đó; 17 doanh nghiệp được cơ cấu lại n ợ giữ nguyên nhóm nợ;
44 trường họp được cho vay mới; 03 trường họp được tăng hạn m ức tín dụng; 03 trường họp giảm phí dịch vụ;
11 khách hàng được hỗ trợ nhiều hình thức (tăng hạn m ức, giảm lãi, cơ cấu n ợ ...); 106 doanh nghiệp đang xem
xét hồ sơ; 225 trường hợp tư vấn hướng dẫn; 18 trường hợp không liên hệ được với doanh nghiệp; 01 trường
họp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề thuộc diện N gân hàng thương m ại hạn chế cho vay; 51 trường hợp
không đủ điều kiện vay vốn; 06 trường họp không đủ điều kiện cơ cấu nợ hoặc giảm lãi; 10 trường họp không
có dư n ợ tại ngân hàng.
14 Từ 19/6/2020 đến 18/7/2020.
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a) Ngành cơ khí giảm 16% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,8%). Nguyên
nhân là do phân ngành sản xuất sản phâm từ kim loại đúc săn (trừ máy móc thiêt
bị) ước giảm 24,5% (cùng kỳ tăng 11,8%); sản xuất máy móc, thiết bị chưa phân
vào đâu ước giảm 24,2% (cùng kỳ tăng 11,8%) chủ yếu giảm do nhóm ngành
sản xuất máy cho ngành dệt, may và da giảm sâu liên quan đến tình hình sản
xuất ngành dệt may, da giày đang khó khăn.
b) Ngành sản xuất hàng điện tử tiếp tục tăng khá 18,6% so với cùng kỳ
(cùng kỳ tăng 25,3%). Ngành điện tử có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 04
ngành công nghiệp trọng điểm chủ yếu do có thị trường tiêu thụ, đơn hàng sản
xuất nhiều, ổn định15.
c) Ngành hóa chất - cao su - nhựa tăng 7,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ
giảm 0,2%). Trong đó:
- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu ước tăng 16,4% so với cùng kỳ
(cùng kỳ tăng 9,6%); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất ước tăng 21,2% so
với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 1,5%). Do nhu cầu gia tăng về sản phẩm tẩy rửa vệ
sinh như xà phòng, nước tẩy rửa, nước rửa tay,... đế phòng chống dịch COVID19 nên các công ty trong ngành gia tăng sản xuất các mặt hàng trên như Công ty
cổ phần Bột giặt Lix, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt N am ,...
- Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic ước giảm 7,5% so với cùng kỳ
(cùng kỳ giảm 2,5%) do nguyên liệu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc
(nhập khẩu 80%), thị trường xuất khẩu còn khó khăn, kim ngạch xuất khẩu sản
phẩm chất dẻo 7 tháng ước đạt 240,6 triệu USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2019.
d) Ngành chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uổng ước giảm 4,5% so với
cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,2%). Nguyên nhân giảm do phân ngành sản xuất đồ
uống chịu tác động mạnh của dịch bệnh COVID-19 và Nghị định số
100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ trong 02 quý đầu
năm 2020, chỉ số sản xuất ngành đồ uống 7 tháng còn giảm 12,8% so cùng kỳ
năm 2019 (cùng kỳ tăng 7,1%). Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tiếp tục
phục hồi sản xuất, chỉ số sản xuất 7 tháng ước tăng 0,3% so với cùng kỳ (cùng
kỳ giảm 2,2%). Các doanh nghiệp sản xuất lương thực - thực phấm đẩy mạnh
các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tái khởi động sản xuất trong trạng thái
bình thường mới sau dịch bệnh COVID-19.
- Khu công nghệ cao: trong tháng 7 năm 2020, giá trị sản xuất sản phâm
công nghệ cao Khu công nghệ cao ước đạt 1.643,973 triệu USD giảm 12,42% so
với cùng kỳ, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 1.584,43 triệu USD giảm 5,03% và
giá trị nhập khẩu đạt 1.520,83 triệu USD giảm 17,73%; 7 tháng đầu năm, giá trị
sản xuất sản phẩm công nghệ cao của Khu công nghệ cao ước đạt 10,363 tỷ
15 K im ngạch xuất khẩu m ặt hàng m áy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 7 tháng ước đạt 9,90 tỳ U SD , tăng
34,5% so với cùng kỳ. M ặt khác, theo báo cáo của H ội Tin học Thành phố Hồ C hí M inh, trong thời gian thực
hiện giãn cách xã hội, để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc tại n hà dẫn đến sức tiêu dùng các sản phẩm m áy
tính, dịch vụ internet tăng m ạnh đến 200% - 300% .
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USD tăng 5,91% so với cùng kỳ, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 9,812 tỷ USD
tăng 11,51% và giá trị nhập khẩu đạt 9,446 tỷ USD giảm 3,04%. Thúc đẩy các
dự án chậm triển khai, giải quyết các vấn đề phát sinh của dự án kết họp với
hướng dẫn, hỗ trợ dự án đầu tư về các thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn, thông tin thị
trường và các hoạt động khác. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu, đào
tạo theo yêu cầu doanh nghiệp; hỗ trợ cho các dự án ươm tạo kết họfp với tố
chức các chương trình kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp như kết nôi
dự án Gannha.com với Co.op để triển khai các giải pháp công nghệ cho hệ thống
Co.op Food, Co.op Smile,...
3. Lĩnh vực nông nghiệp
Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn Thành phố trong 7
tháng đầu năm ước đạt 7.198,8 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ; trong đó:
trồng trọt đạt 1.773 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ; chăn nuôi đạt 3.075 tỷ
đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ; thủy sản đạt 1.710 tỷ đồng, tăng 5% so với
cùng kỳ; dịch vụ nông nghiệp đạt 599 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.
- về trồng trọt, diện tích gieo trồng rau an toàn đạt 9.037 ha, tăng 1,9% so
với cùng kỳ; sản lượng đạt 257.555 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Diện tích
hoa, cây kiểng đạt 2.555 ha, tăng 12,3% so với cùng kỳ16.
- về chăn nuôi, tổng đàn bò đạt 106.671 con, giảm 0,7% cùng kỳ; sản
lượng sữa bò tươi 114.069 tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Tổng đàn heo đạt
160.000 con, giảm 34% so với cùng kỳ; sản lượng thịt heo hơi 30.000 tấn, giảm
4,8% so với cùng kỳ.
- Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 7 năm 2020 đạt 4.487 tấn, lũy kế 7
tháng đạt 29.671 tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ.
4. Công tác xúc tiến thương mại và đầu tư
Thực hiện hơn 150 lượt kết nối cung cầu doanh nghiệp thông qua các hình
thức trực tuyến trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, thiết bị y tế,... Tiếp tục
trưng bày “Tuần lễ hàng Việt Nam xuất khâu ” tại Showroom giới thiệu hàng
xuất khấu; điều hành hệ thống đối thoại trực tuyến giữa doanh nghiệp và chính
quyền Thành phố17 nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp về
lĩnh vực thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương. Tổ chức 04 hội nghị, hội
thảo18 thu hút hơn 400 người tham dự và 02 khóa tập huấn19 thu hút hơn 200
người tham dự. Phát sóng chương trình “Kinh tế - kết noi ” tháng 7 với chủ đề
16 Trong đó: m ai 680 ha, tăng 11,5% so với cùng kỳ; lan 375 ha, xấp xi cùng kỳ; hoa nền 910 ha, tăng 28,2% so
với cùng kỳ; kiểng - bonsai 590 ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ.
17 Đối thoại giữa doanh nghiệp với Sở Lao động - T hương binh và X ã hội, thu hút hơn 300 doanh nghiệp tham
dự, tiếp nhận và giải đáp hơn 100 câu hỏi.
18 Chủ đề “M alaysia - T hị trường xuất khẩu tiềm năng của doanh nghiệp V iệt N am sau C ovid-19” ; “M ột số lưu
ý cho doanh nghiệp khi khôi phục hoạt động sau dịch C ovid-19” ; “T huận lợi, khó khăn trong sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm - giải pháp xây dựng thương hiệu hàng hóa đưa vào hệ thống bán lẻ” ; W ebinar “K huyến khích
phát triển thương m ại điện tử vùng nông thôn” .
19 Chủ đề “X ây dựng và phát triển thương hiệu sàn phẩm nông nghiệp đưa vào hệ thống kênh phân phối”, . ..
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“ơ ỡ khó cho công nhản ảnh hưởng bởi COVID-19”. cổng thông tin điện tử
Thương mại và Đầu tư (MIS) đã cập nhật 172 tin tiếng Việt, 188 tin tiếng Anh
về ngành hàng, thị trường xuất khẩu, các thông tin về dự án, môi trường đầu tư;
phát hành 04 bản tin xúc tiến thương mại và đầu tư, trong đó có 01 ấn phấm
thông tin về thị trường Mexico.
5.
Tình hình thực hiện vốn đầu tư công, thành lập doanh nghiệp và
đầu tư trực tiếp của nưóc ngoài
- Tình hình thực hiện vốn đầu tư công:
Trong năm 2020, ủ y ban nhân dân Thành phố đã giao chỉ tiêu kế hoạch
đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố tại Quyết định số
5514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 với tổng số vốn phân bổ chi tiết là
33.940,764 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố và tại Quyết định số
1202/QĐ-ƯBND ngày 06 tháng 4 năm 2020 với tổng số phân bổ chi tiết là
7.751,082 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.
Tính đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020, Thành phố đã giải ngân là
20.059,960 tỷ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn Thành phố đã giao
(42.139,316 tỷ đồng), cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ giải ngân so với cùng
kỳ (tính đến hết tháng 7 năm 2019 giải ngân là 7.717 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch
vốn giao là 33.771,490 tỷ đồng). Nếu tính luôn khối lượng hoàn thành chưa
quyết toán và sổ vốn đã chi cho các dự án nhưng chưa hoàn trả tạm ứng là
1.470,199 tỷ đồng, thì tỷ lệ giải ngân đạt 51,1% kế hoạch vốn đã giao là
42.139,316 tỷ đồng. Chi tiết thực hiện giải ngân theo từng nguồn vốn như sau:
+ Vốn ngân sách Thành phố: đã giải ngân là 15.176,570 tỷ đồng, đạt
44,71% kế hoạch vốn đã giao là 33.940,764 tỷ đồng, cao hơn về giá trị tuyệt đối
lẫn tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ (tính đến hết tháng 7 năm 2019 giải ngân là
6.413 tỷ đồng, đạt 20,7% kế hoạch vốn đã giao là 31.002 tỷ đồng).
+ Vồn ngân sách Trung ương: đã giải ngân là 3.659,642 tỷ đồng, đạt
47,21% kế hoạch đã giao là 7.751,082 tỷ đồng, cao hơn về giá trị tuyệt đối
nhưng thấp hơn tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ (tính đến hết tháng 7 năm 2019
giải ngân là 1.303 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch vốn đã giao là 2.169,490 tỷ đồng).
- Thành lập doanh nghiệp:
Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 633.371 tỷ đồng, tăng 13,37%
so với cùng kỳ. Trong đó:
+ Thành phố có 22.486 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới20 với
tổng số vốn đăng ký là 391.506 tỷ đồng (giảm 8,33% số lượng doanh nghiệp và
giảm 1,15% về vốn đăng ký so với cùng kỳ); 74.703 lượt doanh nghiệp đăng ký
thay đôi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh thay đổi 241.865
tỷ đồng.
20 Trong đó, có 83 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên doanh nghiệp.
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• Phân theo ngành nghề về vốn đăng kỷ: kinh doanh bất động sản chiếm
tỷ trọng cao nhất (52,33%); tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe
máy và xe có động cơ khác (13,12%); xây dựng chiếm 10,45%; khoa học, công
nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác 6,41%; công
nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 3,13%; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm chiếm
2,21%; thông tin và truyền thông chiếm 1,8%.
• Phân theo ngành nghề về sổ lượng: bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô,
xe máy và xe có động cơ khác chiếm tỷ trọng cao nhất (36,83%); khoa học,
công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế chiếm 10,72%; công nghiệp chế biến, chế tạo
chiếm 10,3%; xây dựng chiếm 9,88%; kinh doanh bất động sản chiếm 5,88%.
+ Có 3.043 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư21,
tăng 14,74% so với cùng kỳ; có 9.414 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng
42,01% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp lũy kế còn trên hệ thống là
430.876 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 6.457.168 tỷ đồng.
- Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI)22:
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 cố phần, phần vốn
góp trong các doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được 2,37 tỷ USD,
bằng 67,06% tống vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó:
+ Các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư có 598 dự án23 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 355,85 triệu USD (giảm
11,8% số dự án cấp mới và giảm 48,33% vốn đầu tư so với cùng kỳ).
• Phân theo ngành nghể/lĩnh vực: bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô
tô, xe máy và xe có động cơ khác có vốn đầu tư nhiều nhất (45,88%); hoạt động
kinh doanh bất động sản chiếm 25,05%; hoạt động chuyên môn, khoa học và
công nghệ chiếm 12,18%; thông tin và truyền thông chiếm 5,25%; công nghiệp
chế biến, chế tạo chiếm 3,8%; xây dựng chiếm 2,86%.
• Phân theo quốc tịch nhà đầu tư: Nhật Bản có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng
lớn nhất (25,28%); Singapore chiếm 15,79%; British Virginlslands chiếm
13,83%, Hàn Quốc chiếm 12,72%; Hà Lan chiếm 7,45%; Thái Lan chiếm
4,44%, Hồng Kông chiếm 3,91%; Malaysia chiếm 3,02%.
+ Có 113 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh
vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 209,22 triệu USD (bao gồm các dự án tăng
và giảm vốn).
21 Tập trung chủ yếu vào ngành bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, m ô tô, xe m áy và xe có động cơ khác (1.073
doanh nghiệp); công nghiệp chế biến, chế tạo (287 doanh nghiệp); hoạt động chuyên m ôn, khoa học và công
nghệ (273 doanh nghiệp) và các ngành nghề còn lại (1.410 doanh nghiệp).
22 H iện nay, ừ ên địa bàn Thành phố có 9.710 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp
mới và táng vốn là 47,76 tỷ USD.
23 Ban Q uản lý các K hu Chế xuất và công nghiệp Thành phố cấp 06 dự án; Sờ Kế hoạch và Đ ầu tư cấp 591 dự
án; B an Q uàn lý K hu công nghệ cao Thành phố cấp 01 dự án.
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+ Thành phố cũng chấp thuận cho 2.448 trường hợp nhà đầu tư nước
ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp
của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 1,8 tỷ USD
(tăng 1,16% so với cùng kỳ về số trường hợp và giảm 27,82% về vốn đầu tư).
+ Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, tính từ đầu năm
đến ngày 20 tháng 7 năm 2020, toàn Thành phổ có 92 dự án đề nghị chấm dứt
hoạt động.
6. Thu - chi ngân sách24
- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 195.520,961 tỷ đ ồng, chỉ đạt
48,18% so với dự toán và bằng 84,59% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội
địa 132.116,513 tỷ đồng, đạt 47,42% dự toán, bằng 88,69% so cùng kỳ; thu từ
dầu thô 7.075,971 tỷ đồng, đạt 58,00% dự toán và bằng 51,55% so cùng kỳ; thu
từ hoạt động xuất nhập khẩu 56.300 tỷ đồng, đạt 48,96% dự toán và bằng
82,31% so cùng kỳ.
- Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) ước đạt 43.285
tỷ đồng, đạt 42,42% dự toán, tăng 39,17% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư
phát triển 17.005,402 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố
thông qua (dự toán là 36.103,906 tỷ đồng); chi thường xuyên 21.180,897 tỷ
đồng, đạt 45,40% dự toán, tăng 7,25% so cùng kỳ (dự toán là 46.650 tỷ đồng).
7. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị
- Công tác quy hoạch
Thành phố đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Rà soát,
đánh giá quy hoạch chung xây dựng Thành phô Hô Chí Minh hiện hành ” và phê
duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Lập nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phô đên
năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060”.
Công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch phân
khu 1/5000, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 được chú trọng thực
hiện. Thành phố đang xem xét Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng
tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố. Đã chấp thuận chủ trương lập điều
chỉnh quy hoạch huyện cần Giờ dựa trên ý tưởng của đơn vị tư vấn đạt giải và
đang chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chấp thuận cho ú y ban nhân
dân Thành phổ thực hiện nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch huyện cần Giờ
song song với quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung Thành phô;
phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây
Bắc Thành phố; xem xét nhiệm vụ đầu bài phục vụ cho công tác tô chức đâu
thầu lựa chọn nhà đầu tư thục hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đầu tư
xây dựng khu vực Công viên 23 tháng 9.

24 s ố liệu 7 tháng do Sở T ài chính báo cáo qua hộp thư điện tử.
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Công tác lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, lập thiết kế đô
thị riêng tại các khu vực lõi trung tâm, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu
vực cảnh quan đặc thù (tập trung triển khai thực hiện trước đối với quỹ đất dọc
tuyến Metro số 1),... được quan tâm triển khai, tạo sự đồng bộ với Đồ án điều
chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2025, góp phần nâng cao hiệu quả
công tác quản lý công trình kiến trúc trên địa bàn Thành phô.
- Kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng: đã thực hiện 9.408
lượt kiểm tra (giảm 7,1% so với cùng kỳ), phát hiện 105 trường hợp vi phạm trật
tự xây dựng (giảm 69,8% so với cùng kỳ), cụ thê như sau:
+ Sai phép: 36/105 trường hợp (chiếm tỉ lệ 34,3% tổng số vi phạm), giảm
67,9% so với cùng kỳ.
+ Không phép: 43/105 trường hợp (chiếm tỉ lệ 41% tổng số vi phạm),
tăng 2,4% so với cùng kỳ.
+ Vi phạm khác: 26/105 trường họp (chiếm tỉ lệ 24,8% tổng số vi phạm),
giảm 57,4% so với cùng kỳ, chủ yếu là các công trình không che chắn, rơi vãi
vật liệu xây dựng...
- Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỏ’ hữu
nhà và tài sản gắn liền với đất: Thành phố đã cấp 1.010 giấy chứng nhận lần
đầu và cấp đối, cấp lại 16.523 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân.
- Cấp giấy phép xây dựng: Thành phố đã cấp 4.131 giấy phép xây dựng,
giảm 953 giấy phép so với cùng kỳ (tương đương tỷ lệ 18,74%) với tổng diện
tích sàn xây dựng 2.911.462,01 m2.
- Tình hình giảm ngập nước
+ Công tác quản lý, vận hành, duy tu hệ thống thoát nước: Thành phố
triên khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có
trọng tâm, trọng điếm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập. Lũy kể đã triển
khai thực hiện25 nạo vét 275.357 md lòng cống thoát nước; nạo vét 21 tuyến
kênh rạch và cửa xả với chiều dài 867 m; nạo vét hầm ga 9.864 cái; vét máng
81.032 cái; sửa chữa 1.422 hầm ga; thay 189m cống bị xuống cấp có khả năng
sụp; sửa chữa 1.503 miệng hầm ga thu nước; nâng khuôn hầm ga 414 cái;
thay 1.735 khuôn hầm ga; thay 3.023 nắp hầm ga; sửa chữa máng lưỡi của hầm
ga 256 cái. Vận hành 1.077 van ngăn triều, 27 trạm bơm với 58 máy bơm cố
định và di động (công suất từ 168 m3/h đến 84.000 m3/h, tổng công suất 302.880
m3/giờ) cùng với việc vận hành đồng bộ 05 cống kiểm soát triều lớn (Bình
Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè,
vận hành trạm bơm tại đường Nguyễn Hữu Cảnh để hỗ trợ chống ngập), đảm
bảo theo quy trình và an toàn, phát huy hiệu quả chống ngập do triều.
25 s ố liệu tính từ đầu năm đến ngày 10 tháng 7 năm 2020.
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+ Công tác x ử lý sự cố hệ thống thoát nước: lũy kế từ đầu năm đên nay,
đã xử lý 168 sự cố (trong đó có 64 sự cố từ ngày 05/6/2020 đến 08/7/2020) liên
quan đến hệ thống thoát nước quy định, không đê xảy ra tại nạn do sự cô, đáp
ứng kịp thời tin báo của người dân.
+ Công tác x ử lý nước thải, bùn thải, vận hành các nhà máy nước thải:
tổng lưu lượng nước xử lý trong tháng 7 năm 2020 là 5.118.137 m3 và trong 7
tháng là 36.206.345 m3. Chất lượng sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Khối
lượng bùn xử lý trong tháng 7 năm 2020 là 33.982 tấn và trong 7 tháng là
219.343 tấn.
- Chương trình nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân: tiếp tục triên
khai thực hiện theo kế hoạch cung cấp nước sạch năm 2020 trên địa bàn Thành
phố với kết quả như sau: tỷ lệ hộ dân Thành phố được cung cấp nước sạch đạt
100%; tổng công suất cấp nước sạch: 2.400.000 m3/ngày/đêm; tỷ lệ thất thoát
nước là 20,09% (chỉ tiêu năm 2020 là 19,97%); chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt là
148 lít/người/ngày.
- Công tác bảo vệ môi trường: công tác quản lý, bảo vệ môi trường tiếp
tục được duy trì tốt. Bình quân mỗi ngày thu gom, vận chuyến và xử lý khoảng
9.681,96 tấn rác sinh hoạt. Hoàn thiện Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Kiểm tra, giám
sát công tác kiêm soát, khống chế mùi hôi phát sinh tại các công ty xử lý chất
thải; khảo sát và xử lý mùi hôi phát sinh tại Quận 7 và huyện Nhà Bè. Thực hiện
đo đạc, giám sát chất lượng môi trường tại các nhà máy xử lý chất thải rắn theo
định kỳ. Tiếp tục triển khai kêu gọi đầu tư dự án xử lý chất thải rắn - chuyển đổi
công nghệ xử lý chất thải rắn các nhà máy hiện hữu26. Chuẩn bị hội nghị sơ kết 5
năm thực hiện Ke hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực ủ y ban Mặt trận Tổ
quôc Việt Nam Thành phố và các tố chức thành viên về bảo vệ môi trường và
ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
2016 - 2020. Xây dựng và ban hành tài liệu hỗ trợ truyền thông về giữ gìn vệ
sinh môi trường, trồng và bảo vệ cây xanh, phát triển mảng xanh, hình thành lối
sống thân thiện môi trường.
8. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- Lĩnh vực văn hóa:
Đã cấp 283 giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực thông báo sản phẩm
quảng cáo trên bảng quảng cáo. Thực hiện cấp 122 hồ sơ xin phép các chương
trình biêu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu, lưu
hành, kinh doanh bản ghi hình, ghi âm, ca múa nhạc, sân khấu. Triển khai kế
hoạch tô chức kỷ niệm 44 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự
mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2020); Lễ Giỗ Đức Thành
Hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 320 (1700 - 2020); kỷ niệm 73 năm Ngày
26 T riển khai D ự án di dời nhà m áy xử lý chất thải nguy hại từ Đ ông T hạnh về Phước H iệp, kết hợp chuyển đổi
công nghệ.
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Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Tổ chức thành công Hội diễn tiếng
hát miền Đông Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIX - năm 2020 trong khuôn
khổ Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuyên truyền, cô
động phục vụ Đại hội Đảng bộ các câp tiên tới Đại hội đại biêu Đảng bộ Thành
phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng. Triển khai đặt mới, sửa đổi tên đường trên địa bàn các quận huyện27.
- Hoạt động thể dục thể thao:
Thành phố đã ban hành 92 quyết định và 69 văn bản liên quan đến việc tổ
chức các giải, tập huấn và thi đấu các môn thể thao. Tiếp nhận và cấp 06 giấy
chứng nhận đủ điều kiện chuyên môn thể dục thể thao cho doanh nghiệp. Hiện
nay, trong tình hình mới, hoạt động của các môn thể thao đang trở lại28. Đã tô
chức nhiều chương trình thể dục thể thao lành mạnh, phong phú, mang tính quần
chúng sâu rộng. Tổ chức chương trình ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
năm 2020. Công tác tập huấn và thi đấu của các môn thể thao diễn ra đúng kế
hoạch trên tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của ngành y tế trong
công tác phòng chống dịch bệnh COVID-1929.
- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tháng 7 năm 2020, ngành giáo dục và đào tạo Thành phô đã chỉ đạo
các đơn vị tăng cường công tác quản lý, tổ chức tốt các hoạt động về chuyên
môn, chuẩn bị tích cực các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020,
công tác tuyến sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021, khấn trương rà soát
nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm học; tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu các
chương trình, kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai Ke hoạch tuyến dụng viên chức ngành
giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021.
Hoàn thiện đề án “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và Đại học chia sẻ ”
và đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030”.
Hướng dân chê độ làm việc với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch
COVID-19; đề nghị thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020. Tổ
chức kỳ thi tuyển sinh lóp 10 THPT năm học 2020 - 2021; thi trình độ tiếng Hoa
cấp tiểu học; khảo sát lóp 6 của THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Phối hợp triển
khai chương trình “Vệ sinh tay - Bảo vệ sức khỏe”', ngày hội kỹ năng mạnh mẽ
dành cho học sinh tiếu học (giai đoạn 2); tổ chức giải Bóng rổ Festival trường
học năm 2020.
27 Q uận 2, Q uận 3, Quận 7, Q uận 9, Q uận 12, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Thủ Đức,
huyện Bình C hánh và huyện Cù Chi.
28 Chấp thuận chủ trương tổ chức giải B óng đá Splus O pen 2020 cùa C ông ty c ổ phần Plus Software; giải bóng
đá Splus O pen 2020; giải G o lf tháng 7 năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư Long Biên; tổ chức tuyển chọn
VĐV trẻ cho CLB Bóng rổ H ochim inh City Wings.
29 Tập huấn để tham dự giải các m ôn Đ ấu kiếm , Pencak Silat, A erobic, Thể dục dụng cụ, c ầ u m ây, Bóng ném
bãi biên, X e đạp, Đ iền kinh, T aekw ondo, c ầ u mây, Bóng chuyền bãi biển, B óng đá, Đ á cầu bãi biển, Bow ling,
B óng bàn, Thê dục dụng cụ, B óng rổ, Judo, Q uần vợt, W ushu, Row ing, C anoeing, Petanque, B óng bàn,
Pencak Silạt, V ật, Lặn, Bóng chuyền, Boxing, Bơi lội, Billiards, X e đạp. Tổ chức giải các m ôn Taekw ondo,
B óng chuyên bãi biên, Bóng đá, W ushu, Rowing, Canoeing, Q uần vợt, Đ iền kinh, Petanque, Bóng bàn, Pencak
Silat, Vật, Lặn, Bóng chuyên, Boxing, c ầ u mây, B ơi lội, Billiards, Đ á cầu bãi biển, X e đạp, B óng ném , Judo,
M uay, Bơi nghệ thuật, V ovinam , T hể dục nghệ thuật, Bóng bàn.
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- Phát triển khoa học công nghệ:
Trong tháng 7 năm 2020, Thành phố thực hiện các chương trình khoa học
công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm với một số kết quả cụ thê sau:
- Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát trỉên công nghệ, nâng cao tiêm
lực khoa học và công nghệ: ký hợp đồng triển khai 19 nhiệm vụ. Tính đến nay,
trên địa bàn Thành phố có 121 doanh nghiệp30 báo cáo thành lập quỹ31. Hướng
dẫn đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho 03 doanh nghiệp.
Thực hiện cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho 93 doanh
nghiệp 32.
- Hoạt động hô trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đôi mới sáng tạo, nâng cao
năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế: huân luyện, tư vân vê công cụ quản trị
năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo trên 280 doanh nghiệp33. Tiếp tục hỗ
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp34. Tổ chức 24 sự
kiện về hoạt động đối mới sáng tạo và khởi nghiệp, thu hút 579 lượt người tham
dự trực tuyển. Tố chức xuất bản, đăng tải trên 260 tin/bài trên tạp chí khám phá,
các trang thông tin và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Hoạt động phát triến thị trường khoa học và công nghệ: sàn giao dịch
công nghệ Thành phổ tiếp tục tập trung vận hành cống thông tin đổi mới sáng
tạo và Chuyến giao công nghệ (Techport) để kết nối công nghệ thiết bị, các tổ
chức trung gian và chuyên gia tư vấn, tìm kiếm đối tác35.
- Hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở và kế
hoạch triên khai chưcmg trình hô trợ ứng dụng, chuyên giao tiến bộ khoa học và
công nghệ về nông nghiệp: triển khai dự án “ứ n g dụng tiến bộ kỹ thuật trong
sản xuât giống cá chép Koi (Cyprinus carpio) kiểu hình Taisho Sanshoku cho
hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Phước Hạnh, Bình Tân” và
chuyến giao mô hình sản xuất giống cá dĩa đỏ Symphysodon cho hộ dân tại
huyện Củ Chi.
- Lĩnh vực y tế
+ Công tác phòng bệnh COVID-19 của Thành phố:
Tổng số trường họrp COVID-19 xác định đến 07 giờ 00 phút ngày 28
tháng 7 năm 2020 trên công thông tin của Sở Y tế Thành phố là 61 trường hợp.
Tât cả các bệnh nhân đã được xuất viện. Tổng số trường họp nghi nhiễm có kết
30 H ựớng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ cho 05 doanh nghiệp, nhận hồ sơ thành lập Q uỹ phát
triển khoa học công nghệ của 01 doanh nghiệp.
31 Tông số tiền trích quỹ hơn 4.142 tỷ đồng, số tiền chi sử dụng quỹ hơn 1.123 tỷ đồng.
32 Câp m ới giây chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ cho 03 tổ chức khoa học công nghệ với tổng vốn
đăng ký là 1,4 tỷ đồng và cấp lại 06 tổ chúc.
33 H iện trên hệ thống có 18 khóa học đang hoạt động.
34 Đ ê án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi m ới sáng tạo T hành phố Hồ Chí M inh giai đoạn 2021 2025; Hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp (tư vấn, đào tạo, kết n ố i,...) cho gần 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo. Chương
trình hô trợ đôi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2020 (C hương trình Speedup 2020) đã tổ chức họp Hội đồng xét
duyệt 04 dự án, nghiệm thu thực tế 02 dự án.
35Hệ thống hiện đang vận hành với 8.618 công nghệ và thiết bị của 1.406 nhà cung ứng, 1.830 tổ chức và chuyên
gia tư vấn (trong đó có 788 chuyên gia tư vấn), 317 dự án tim kiếm đối tác.
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quả xét nghiệm âm tính tới thời điểm hiện tại là 437.436 người, 01 trường hợp
nghi nhiễm trong ngày đang đợi kết quả xét nghiệm, số người đang được cách
ly tại các điểm cách ly tập trung là 404 người, số người đang được cách ly tại
nhà/nơi lưu trú là 237 người.
- Giảm sát bệnh nhân COVID-19 xuất viện: Thành phố đã tổ chức giám
sát, xét nghiệm kiếm tra cho các trường hợp xuất viện tại Thành phố và người
bệnh từ các địa phương trở về Thành phố sau khi ra viện.
- Giảm sát hành khách đến Thành phố và các tổ bay quốc tế: Thực hiện
khai báo y tế và đo thân nhiệt của các thành viên tổ bay, thuyền viên và hành
khách đến Thành phố. Giám sát các trường họp sau cách ly tập trung từ các tỉnh
trở về Thành phố. Tố chức xét nghiệm kiếm tra cho thành viên phi hành đoàn
của các hãng hàng không quốc tế và các nhóm đối tượng khác.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nang,
nhằm kiếm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng
đông, Thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền không được chủ
quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền để nhân
dân thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện
nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng
chống dịch bệnh COVID-1936.
Bên cạnh đó, Công an Thành phố và ủ y ban nhân dân các quận huyện tổ
chức rà soát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư, đồng thời truyền thông vận động
người dân tự giác thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương về
những người từng đến Đà Nằng từ ngày 01 tháng 07 năm 2020, hiện đang có
mặt ở Thành phố để áp dụng các biện pháp giám sát y tế theo hướng dẫn của
Ban Chỉ đạo Quốc gia nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và phòng ngừa
dịch bệnh lây lan.
+ Công tác phòng chống các dịch bệnh khác57:
Số ca tay chân miệng nội trú và ngoại trú là 512 ca, giảm 54% so với cùng
kỳ (1.117 ca). Số ca tay chân miệng cộng dồn từ 01 tháng 01 năm 2020 đến 15
tháng 07 năm 2020 là 1.735 ca, giảm 70% so với cùng kỳ (5.814 ca). Chưa ghi
nhận trường họp tử vong do bệnh tay chân miệng.
Số ca sốt xuất huyết nội trú và ngoại trú là 1.011 ca, giảm 78% so với
cùng kỳ (4.581 ca), số ca sốt xuất huyết cộng dồn từ 01 tháng 01 năm 2020 đến
15 tháng 07 năm 2020 là 7.695 ca, giảm 73% so với cùng kỳ (28.234 ca). Đến
nay, chưa ghi nhận trường họp tử vong.

36 Thông báo số 253/T B -V PC P ngày 25 tháng 7 năm 2020 của V ăn phòng Chính phủ về kết luận của T hù tướng
Chính phủ N guyên X uân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, Công văn
sô 3961/C V -B C Đ ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Q uốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về
tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.
37 Số liệu từ 16/6/2020 - 15/7/2020.
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Số ca sởi nội trú và ngoại trú là 03 ca, giảm 99% so với cùng kỳ (320 ca).
Số ca sởi cộng dồn từ 01 tháng 01 năm 2020 đến 15 tháng 07 năm 2020 là 427
ca, giảm 93% so với cùng kỳ (5.725 ca). Đen nay, chưa ghi nhận ca tử vong do
bệnh sởi.
- Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách
pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt phổ biến các thông tin về hướng dẫn
người tiêu dùng nhận biết và lưu ý khi lựa chọn thực phấm an toàn38 Trong
tháng, đã kiểm tra 729 cơ sở, phát hiện 37 cơ sở vi phạm, ban hành 39 Quyết
định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt trên 560 triệu đồng. Hậu
kiểm 3.947 hồ sơ tự công bố, 2.013 hồ sơ đạt (chiếm 51%), 1.934 hồ sơ không
đạt (chiếm 49 %) được chuyển thanh tra xử lý theo quy định.
Trong tháng, đã cấp mới 471 giấy chứng nhận và cấp lại 01 giấy chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tiếp nhận 3.550 hồ sơ tự công bố sản
phẩm, cấp 31 hồ sơ đăng ký công bố của các cơ sở, 46 bản cam kết đảm bảo an
toàn sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tổ chức 18 lóp xác nhận kiến thức về an
toàn thực phẩm với 1.407 người tham dự, cấp 340 giấy xác nhận kiến thức về an
toàn thực phẩm cho 1.388 người đạt yêu cầu. cấp giấy chứng nhận kiếm dịch
sản phấm động vật ra khỏi địa bàn Thành phố với 10.971 bản chính, 18.197 bản
sao, tổng khối lượng 4.377.220 kg sản phẩm động vật.
Tập trung xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn không chỉ trên địa bàn
Thành phố mà còn ở nhiều tỉnh thành khác, đặc biệt là các địa phương có lượng
thực phấm lớn cung cấp cho Thành phố; trong tháng, đã tiếp nhận 05 hồ sơ, giải
quyêt câp code cho 04 hồ sơ tham gia Đe án Quản lý, nhận diện và truy xuất
nguôn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm trên địa bàn Thành phố. Thực
hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm thịt heo tại 02 chợ đầu mối Hóc Môn
và Bình Điền với 7.886 xe, tổng lượng heo nhập là 148.766 con; kết quả 100%
có vòng niêm phong.
- Giải quyết việc làm
Trong tháng, Thành phố giải quyết việc làm cho 26.774 lượt người và
12.132 chỗ việc làm mới được tạo ra, nâng tổng sổ giải quyết việc làm trong 7
tháng đầu năm là 172.561/300.000 lượt người (đạt 57,52% kế hoạch năm) và số
chỗ việc làm mới là 78.651/135.000 chỗ việc làm mới (đạt 58,26% kế hoạch
năm). Từ đầu năm đến nay, có 223.362 lượt người được tư vấn việc làm, 51.152
lượt người được giới thiệu việc làm, 21.409 người được nhận việc làm; 89.069
người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xảy ra 08 vụ tranh chấp lao
động tập thê, đình công với tống số người tham gia 2.526 người39.

38 Phân phối các ấn phẩm tuyên truyền gồm 10.000 poster “ 10 nguyên tắc vàng” và 30.000 tờ gấp “5 chìa khóa
vàng đê có thực phàm an toàn”cho 24 quận/huyện.
39 06 doanh nghiệp FDI và 02 doanh nghiệp trong nước.
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Đã tiếp nhận 15 hồ sơ đăng ký hoạt động, bổ sung hoạt động giáo dục
nghề nghiệp; cấp 01 giấy chúng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
và 08 giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tính
đến tháng 7 năm 2020, công tác tuyển sinh đào tạo nghề đạt 60.864/461.000 học
viên (đạt 13,2% kế hoạch năm), sổ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt
3.959.586 người (đạt 83,8%/85% kế hoạch năm).
Tiếp nhận, thẩm định và cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm cho 25 đơn
vị. Thực hiện cấp mới và cấp lại 5.370 giấy phép lao động cho người nước ngoài
làm việc tại Thành phố. Đã thẩm định và ban hành thông báo chấp thuận 754 vị
trí công việc được sử dụng 1.043 lao động người nước ngoài, nâng tổng số công
việc được sử dụng lao động người nước ngoài trong 7 tháng đầu năm lên thành
6.906 vị trí với nhu cầu 8.726 lao động nước ngoài. Trên địa bàn Thành phố,
tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 37 vụ tai nạn lao động, làm chết 40 người.
Tiêp tục triến khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó
khăn do tác động của dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND
ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Nghị quyết số
42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/QĐ-TTg
ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 03 tháng 8
năm 2020, trên toàn địa bàn thành phố đã giải quyết cho 541.116/541.187 đối
tượng (đạt 99,99%) của 4.685/4.685 đơn vị (đạt 100%), với số tiền là
592.867.450.000 đồng.
Ngoài ra, đối với các nhóm còn lại, Thành phố đã quan tâm hỗ trợ cho
người lao động ngừng việc làm, hoãn việc làm (kể cả giáo viên mầm non) là
60.810/61.740 đối tượng, đạt tỷ lệ 98,49% với tổng số tiền trên 62,2 tỷ đồng. Hỗ
trợ cho người lao động tạm chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đến nay đã giải quyết cho
936/1.103 người, đạt tỷ lệ 84,86% với tổng số tiền 936 triệu đồng, về những lao
động tự do khác, các quận - huyện đã chi trả hỗ cho 174.763/182.122 người, đạt
tỷ lệ 95,96%; đối với hỗ trợ hộ kinh doanh cũng đã hỗ trợ cho 1.275/1.539 hộ,
đạt tỷ lệ 82,85% với tổng số tiền 1,275 tỷ đồng. Đối với người sử dụng lao động
vay vôn đê trả lương ngừng việc cho công nhân, có 01 hô sơ hợp lệ và đă được
giải quyết xong với số tiền 44,2 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%.
- Công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội
Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 9.669 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,39%
tông hộ dân Thành phố) và 22.860 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,93% tổng hộ dân
Thành phố). Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cho vay vốn
từ các nguôn Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ quôc gia vê việc làm, Quỹ hỗ trợ
đào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất40để thực hiện các dự án
40 Quỹ xóa đói giảm nghèo hiện nay là 1.449,799 tỷ đồng cho 36.880 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo vay với số tiền 1.211,974 tỷ đồng; Q uỹ quốc gia về việc làm là 2.705,507 tỷ đồng cho vay 29.746 dự án;
Quỹ hô trợ đào tạo và giải quyêt việc làm cho người bị thu hồi đất là 322,548 tỷ đồng cho vay 3.596 hộ.
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đầu tư trên địa bàn Thành phố nhằm giải quyết việc làm, trợ giúp trực tiếp chăm
lo hộ nghèo và thực hiện chính sách ưu đãi xã hội cho người nghèo, hộ nghèo.
Tập trung hướng dẫn quận, huyện trong việc lập danh sách, cấp 120.111 thẻ bảo
hiểm y tế năm 2020 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuân hộ
cận nghèo năm 2020. Ngoài ra, đã thực hiện chi hỗ trợ cho 111.036 thành viên
của hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do tác động đại dịch COVID-19 với
số tiền 83,227 tỷ đồng.
Thực hiện công tác bảo trợ xã hội cho 6.222 người tại 16 cơ sở công lập
và 3.526 người tại 62 cơ sở ngoài công lập. Triển khai hỗ trợ cho người bán vé
số gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động trên địa bàn
24 quận - huyện; hỗ trợ 123.475 đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng theo
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ với tổng
kinh phí 185,2 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường
xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP được kịp thời, đầy đủ, đúng đối
tượng. Tính đến nay, đã thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho 131.082 người,
với tổng kinh phí 64,4 tỷ đồng.
Trong tháng đã công nhận mới 302 trường hợp diện chính sách có công,
nâng tông sô được công nhận mới từ đầu năm đến nay là 763 trường hợp; giải
quyêt trợ câp thờ cúng liệt sĩ 386 trường hợp. Tiêp nhận 291 hô sơ của người có
công và của thân nhân liệt sĩ từ tỉnh (thành phố) khác chuyển đến. Hỗ trợ người
có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng bị ảnh hưởng do
dịch bệnh là 32.489 người với tổng kinh phí 47,6 tỷ đồng.
Tiếp tục theo dõi, giám sát việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6
tuôi; tiêp nhận và chuyến gửi hồ sơ mo tim cho trẻ em gia đình nghèo bị bệnh
tim bấm sinh41; phối hợp với các đon vị tiếp tục hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em,
bao gồm: học bổng, dụng cụ học tập (tập vở, bút viết), xe đạp; phổi hợp 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.
9. Công tác đối ngoại
Các hoạt động đối ngoại chủ yếu tập trung vào công tác hỗ trợ cơ quan đại
diện ngoại giao nước ngoài trong việc bảo hộ công dân nước ngoài đang sinh
sông, làm việc, du lịch, học tập tại Thành phố trong thời điểm dịch bệnh COVID19 bùng phát; cập nhật thường xuyên các chính sách mới của Chính phủ Việt
Nam liên quan đến công tác phòng chống lây lan của dịch bệnh COVID-19 cho
các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài. Triển khai trạng thái bình thường
mới, Thành phô đã đón tiếp 14 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, từng
bước khôi phục các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch đề ra.
Thành phố dự kiến tổ chức các sự kiện như đối thoại giữa lãnh đạo Thành
phố Hồ Chí Minh và Eurocham về “Phát triển kinh tế và nắm bắt cơ hội từ
EVFTA Phối hợp cùng Amcham và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức hội
41 Chuyển gởi 03 hồ sơ trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật tim miễn phí.
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nghị trực tuyến “Thúc đẩy hợp tác Thành phổ Hồ Chỉ Minh —Hoa Kỳ vê đô thị
thông m inh”, họp trực tuyến giữa Thành phố Hồ Chí Minh và một sô địa
phương kết nghĩa (Busan, Deagu - Hàn Quốc; Aichi - Nhật Bản). Chuân bị ký
biên bản ghi nhớ với Bộ Giáo dục Singapore, Bang Victoria (Ưc), Leipzig
(Đức), Porto (Bồ Đào Nha), Đại học RM IT,... Trong tháng 7, trang web của Uy
ban Người Việt Nam ở nước ngoài đã cập nhật trên 250 tin, bài, hình ảnh vê tình
hình kinh tê, chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và hoạt động kiêu bào ở các
nước. Đen nay, trang web đã thu hút thêm 31.937 lượt truy cập nâng lượt truy
cập của trang web hơn 9,5 triệu lượt.
10. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
- Quốc phòng, an ninh:
Thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu góp phần giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, tập trung đột phá xây
dựng lực lượng vũ trang Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất, chấp
hành kỷ luật nghiêm nhất, đảm bảo an toàn nhất. Tổ chức tập luyện và kiểm tra
các đơn vị quận, huyện sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ
Quốc phòng, Quân khu về công tác cứu nạn - cứu hộ, phòng chống lụt bão,
phòng chống cháy - no, khắc phục thiên tai, thảm họa.
Phối họp khảo sát các khu cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố; phối
hợp tổ chức vận chuyển công dân cách ly về Bệnh viện dã chiến và Trung tâm
cách ly. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong lực lượng vũ trang
Thành phố, đưa mọi hoạt động của lực lượng vũ trang trở lại, thích nghi với điều
kiện có dịch trên địa bàn.
- Tình hình 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 hô,7 cứu nan
•

•

Công an Thành phố đã tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm trong
thời gian 2 tháng (từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 14/9/2020) với mục tiêu giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; chủ động
nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo
loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn
các mục tiêu, địa bàn trọng điếm và Đại hội đại biếu Đảng bộ Thành phố tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
+ v ề phạm pháp hình sự: Thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều
giải pháp nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự, tăng tỉ lệ điều tra khám phá án;
đây mạnh đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tố chức, tội
phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”, không đế hình thành các
băng, 0 nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã
hội. Trong tháng, phạm pháp hình sự ghi nhận 365 vụ42 (giảm 6,17% so với
cùng kỳ), làm chết 05 người, bị thương 41 người, thiệt hại tài sản trên 08 tỷ đồng.

42 Gồm: 07 vụ giết người; 08 vụ cướp tài sản; 04 vụ hiếp dâm; 03 vụ giao cấu với người dưới 16 tuổi; 25 vụ cố ý
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+ v ề tội phạm ma túy: đã triệt phá 204 vụ, bắt 480 đối tượng có hành vi
mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khởi tố
184 vụ với 213 bị can; xử lý hành chính 19 vụ với 262 đối tượng; thu giữ 147,6
gram heroin, 104,8 kg ma túy tổng hợp, 2,6 kg cần sa, 106,8 gram cocaine, 07
khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan.
+ v ề tội phạm kinh tế và môi trường: đã phát hiện, xử lý 108 vụ với 99
đối tượng vi phạm về kinh tế; thu giữ nhiều loại hàng hóa trị giá 08 tỷ đồng. Lập
20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với
tổng số tiền 1,077 tỷ đồng.
+ Công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật: Các lực lượng chức năng đã
tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiếm soát, trinh sát, mật phục, đeo bám
trên các tuyến trọng điếm kết hợp kiểm tra hành chính các cơ sở, kinh doanh
dịch vụ nhạy cảm,... nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm; đồng
thời phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh To quốc và chấn
chỉnh tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Ket quả đã triệt phá 50
băng nhóm tội phạm, bắt 198 đối tượng; điều tra khám phá 233 vụ (đạt tỷ lệ
63,83%), bắt 355 đối tượng và 35 tên có lệnh truy nã.
+ v ề trật tự an toàn giao thông: Công an Thành phố đã tổ chức triển
khai nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành
ủy và Úy ban nhân dân Thành phố về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục tập trung kiếm tra, xử lý các trường hợp vi phạm
theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường
săt. Tình hình tai nạn giao thông có chuyến biến theo chiều hướng giảm về số
vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông
đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, tăng 04 vụ so với cùng kỳ; làm chết 49
người, giảm 04 người so với cùng kỳ; làm bị thương nặng 17 người, giảm 04
người so với cùng kỳ và xảy ra 223 vụ va chạm làm bị thương nhẹ 171 người,
hư hỏng tông cộng 469 phương tiện các loại. Không xảy ra tai nạn giao thông
đường sắt và tai nạn trên tuyến thủy nội địa.
+ Phòng, chống cháy, nổ: Trên địa bàn Thành phố xảy ra 20 vụ cháy,
giảm 02 vụ so với cùng kỳ, trong đó có 02 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng43;
làm chết 03 người, bị thương 02 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 63 triệu
đồng. Đã tiếp nhận và xử lý 18 vụ tai nạn, sự cố có tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

gây thương tích; 04 vụ chống người thi hành công vụ; 03 vụ cưỡng đoạt tài sản; 60 vụ cướp giật tài sàn (có 57 vụ
sử dụng phương tiện); 199 vụ trộm tài sản (có 124 vụ trộm xe máy); 18 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 18 vụ cờ
bạc, 02 vụ m ại dâm và 14 loại án khác.
43 Vụ cháy nhà dân làm 02 người chết, 01 người bị thương xảy ra ngày 18/6 tại quận T ân Phú; vụ cháy nhà nghi
- khách sạn C ông đoàn T hanh Đ a làm 01 người chết, 01 người bị thương xảy ra ngày 26/6 tại quận Bình Thạnh.
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II. Công tác cải cách hành chính:
Thành phố đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương
trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành
động số 18-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành
phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và
phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh44. Triển khai thực hiện Quyết định số 1434/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 4
năm 2020 của ủ y ban nhân dân Thành phổ ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo
sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, trong đó đã kiêm
tra Sở Xây dựng; tuyên truyền kết quả chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và
chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas) của Thành phố năm 20 1945
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHƯNG:
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nang,
nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng
đồng, Thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền không được chủ
quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Tổ chức rà soát, kiếm tra trong
cộng đồng dân cư, đồng thời truyền thông vận động người dân tự giác thông báo
kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương về những người từng đến Đà Nằng
từ ngày 01 tháng 07 năm 2020, hiện đang có mặt ở Thành phố đế áp dụng các
biện pháp giám sát y tế.
Thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, văn
bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố về phát
triến kinh tế - xã hội bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thế, đồng bộ, toàn diện.
Tiếp tục triến khai có hiệu quả công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động
sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, các lĩnh
vực sản xuất lưu thông hàng hóa thiết yếu, các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời tập
trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng thị trường xuất khẩu.
Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thành phố, các ngành, các
câp, các tâng lớp Nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều điểm
sáng, tiên đề cho sự phục hồi, tăng trưởng tốt hơn trong thời gian tới. Kim ngạch
xuất khẩu tăng 5,8% so với cùng kỳ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 trên
thế giới đang diễn biến phức tạp. Khối lượng đầu tư công được giải ngân đạt
48,71% kế hoạch vốn đã giao. Tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 7 có
dấu hiệu hồi phục.
Các loại hình kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán
không dùng tiền mặt,... phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh
tê sô của Thành phô. Chương trình “60 ngày vàng khuyến mại trên địa bàn
Thành p h ô ” là chuỗi khuyến mại tập trung kéo dài, mở đầu cho chương trình
44 Tờ trình số 2763/TT r-SN V ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Sở N ội vụ.
45 Công văn số 2397/SN V -C C H C ngày 17 tháng 6 nãm 2020 của Sở N ội vụ.
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“Tháng khuyến m ại” năm 2020 của Thành phố, góp phần kích cầu tiêu dùng xã
hội, phục hồi sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội trong điều kiện bình
thuờng mới. Doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động khuyến mại đa dạng, với
hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ,... lên tới 100%.
Ngành giáo dục và đào tạo Thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn
vị trong toàn ngành tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với
tinh thần đảm bảo an toàn, sức khỏe tuyệt đối cho học sinh, tạo sự an tâm cho
phụ huynh và xã hội. Chủ động trong việc chuẩn bị các phương án đảm bảo thực
hiện tốt các hoạt động chuyên môn, điều kiện cho học sinh các cấp đi học trở lại
trong trạng thái bình thường mới, tăng cường công tác quản lý, tố chức tốt các
hoạt động về chuyên môn, chuẩn bị tích cực các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2020, công tác tuyển sinh các lóp đầu cấp năm học 2020 - 2021.
Thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách
có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người lao động bị ngừng việc, mất
việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19,... góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên
địa bàn. Đấy mạnh các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ
(27/7) trên địa bàn Thành phổ thông qua các hoạt động Đen ơn đáp nghĩa, chăm
lo cho các đối tượng chính sách có công, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.
Tăng cường kiếm tra tình trạng vi phạm trong xây dựng, giảm số vụ vi
phạm xây dựng do sai phép, không phép và vi phạm khác so với cùng kỳ. Tình
hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tổ chức lễ ra quân tấn công
trấn áp tội phạm.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2020
•

•

•

1. Tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19:
1.1.
Thực hiện giám sát y tế chặt chẽ và đúng quy định; tiếp tục triển khai
các biện pháp kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, kiên quyết không để dịch bệnh bùng
phát, hạn chế tối đa mức độ lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục triển khai hướng dẫn
thực hiện các Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 trên các lĩnh vực, đặc biệt là đối với ngành du lịch Thành phố;
tiến hành kiếm tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành thực hiện Bộ tiêu chí.
Thực hiện các biện pháp kiểm soát, giám sát y tế, cách ly phù hợp, theo đúng
hướng dẫn của Bộ Y tế đối với người từng đến Đà Nằng từ ngày 01 tháng 7 năm
2020 trở về Thành phố trong thời gian này đặc biệt là danh sách khách du lịch
lưu trú trên địa bàn Thành phố, cung cấp thông tin cho chính quyền và cơ sở y tế
địa phương nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19; dập dịch kiên quyết, điều trị tích cực các ca nhiễm bệnh; quyết tâm
kiềm chế, kiếm soát, khống chế lây nhiễm dịch bệnh ở mức thấp nhất; lưu ý
ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm đổi với người có bệnh nền, mãn tính, cao tuổi.
Kích hoạt Chương trình khám tại nhà cho người trên 60 tuổi và công khai danh
sách các bệnh viện khám tại nhà. Huy động các y bác sĩ giỏi để điều trị cho các
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ca nhiễm, không để xảy ra tử vong, không để lây nhiễm chéo cho cán bộ y tế.
Tiếp tục duy trì các tổ công tác "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"
để phát hiện sớm và áp dụng biện pháp phù hợp đối với các trường hợp nghi ngờ
mắc bệnh.
1.2. Sở Y tế tập trung rà soát, phát hiện nhanh các nguồn lây, nguy cơ lây
bệnh; phát huy vai trò, chức năng của Trung tâm điều hành Y tế thông minh;
tuyên truyền mọi người dân có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứ n g dụng
phần mềm Bluzone để truy vết nhanh. Bên cạnh đó, Sở Y tế phối họp với Sở Y
tế Thành phố Đà Nang để theo dõi tình hình sức khỏe của 623 du khách đang ở
Đà Nang có nguyện vọng về sân bay Tân Sơn Nhất; thông báo để tỉnh, thành
đưa người về các tỉnh, thành thực hiện cách ly; đối với người dân của Thành phố
thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Tố chức xét nghiệm ngẫu nhiên đổi
với các đối tượng có nguy cơ cao như: lái xe, nhân viên nhà hàng, khách sạn,
tiêu thương chợ đầu m ối,... đe kịp thời ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng.
Đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm trong tình hình mới; đảm
bảo vật tư y tế, trang thiết bị; hướng dẫn chặt chẽ các đơn vị trong việc mua
săm, không đê xảy ra tiêu cực, sai phạm trong phòng chống dịch bệnh. Tập
trung theo dõi và phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng,
bạch hâu,... không đế xảy ra dịch chồng dịch. Phối họp với Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Thành phố tiếp nhận các nguồn tài trợ cho công tác phòng chống dịch
đê sử dụng kịp thời, đúng mục đích và hiệu quả.
1.3. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về
phòng, chông dịch; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí Thành phố
trong định hướng nhận thức dư luận xã hội về phòng chống dịch. Tăng cường
tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp chống dịch có hiệu quả;
tuyên truyên việc kiêm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép đê người dân
yên tâm; tuyên truyền các hình ảnh đẹp như: các chiến sĩ áo trắng tình nguyện
lên tuyên đâu chi viện cho Đà Năng - Quảng Nam, quán cơm từ thiện, giảm giá
nhà trọ, ATM khẩu trang, ATM gạo,... Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông
tin không đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.
Sở Du lịch phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên
truyên và vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tiêp tục nâng cao tinh
thần và trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
1.4. Công an Thành phố phối hcrp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên
quan kiêm tra, rà soát người nước ngoài quá hạn tạm trú tại Việt Nam, tạo điều
kiện xuất cảnh về nước đối với các trường hợp có nhu cầu; kiên quyết xử lý
nghiêm đôi với trường hợp cô tình vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh; xem
xét xử lý hình sự các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung
thực, không chấp hành cách ly, tụ tập đông người, chống người thi hành công
vụ; lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá, sản xuất kinh
doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.
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1.5. Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh dự trữ, đảm bảo sẵn sàng cho
mọi tình huống, thực hiện tốt cung úng đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa
thiết yếu cho nhân dân với chất lượng và giá cả phù hợp.
1.6. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT
đảm bảo an toàn, phòng chống dịch đúng quy định không để xảy ra gian lận, tiêu
cực, sai phạm trong thi cử. Trong thời gian tới, cần tăng cường dạy và học trực
tuyến, thực hiện nghiêm các tiêu chí an toàn đối với ngành giáo dục và đào tạo,
đảm bảo an toàn, an tâm tuyệt đối cho phụ huynh và học sinh học sinh khi bước
vào năm học mới.
1.7. Tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu trong phòng, chống dịch
bệnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủ y ban nhân dân các quận,
huyện, xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo, phòng chống dịch, không được
"khoán trắng" cho cấp dưới; căn cứ diễn biến dịch bệnh, theo thấm quyền quyết
định mức độ nguy cơ và áp dụng các biện pháp chống dịch phù hợp, kiên quyết
đối với từng khu vực trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch đồng thời
hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã
hội; tăng cường các hoạt động trực tuyến, không để đình trệ công việc nhất là
các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, hoạt động xuất
khâu, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; không áp dụng các
biện pháp có tính chất "ngăn sông cấm chợ", gây trở ngại, tác động tiêu cực đến
sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân trái quy định.
1.8. Chú trọng từng khâu, từng nhiệm vụ trong phòng chống dịch, phân
công cụ thê cho từng cán bộ; theo dõi, kiếm tra, giám sát triệt để, không để xảy
ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên quyết liệt, dưới thờ ơ”; thay đổi mạnh
mẽ phương thức lãnh đạo để phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Bảo vệ sức
khỏe của người dân là mục tiêu ưu tiên và cao nhất; linh hoạt các biện pháp để
vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế có hiệu quả.
1.9. Chủ tịch ủ y ban nhân dân các cấp quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu mọi
người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các
phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần
thiêt. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống
chính trị Thành phố phải gương mẫu trong thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch, trước hết là nghiêm túc trong việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
1.10. Các sở, ngành, quận, huyện thực hiện nghiêm các Bộ chỉ số an toàn
phòng chống dịch và khẩn trương đề xuất, tham mưu cho ủ y ban nhân dân
Thành phố sửa đối, bố sung các Bộ tiêu chí phù hợp với tình hình mới.
2.
Hoàn chỉnh báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm, các chương trình, đề án
phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI; hoàn chỉnh 03 Đe án ((1) Đề án
điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022
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- 2025 và tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo
tiền đề để Thành phố phát triển nhanh, bền vững, (2) Đe án thí điểm tổ chức mô
hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và (3) Đe án thành lập
Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phổ Hồ Chí Minh) sau khi có chủ trương của
Bộ Chính trị, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.
3. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý Khu công
nghệ cao, ủ y ban nhân dân các quận, huyện triển khai các kênh tiếp nhận thông
tin và chủ động tổ chức gặp gỡ, trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp đế giải quyêt
các khó khăn theo hướng giải quyết cụ thể từng vấn đề; theo dõi, dự báo tình
hình doanh nghiệp ngừng hoạt động, người lao động mất việc để quyết liệt đề
xuất các giải pháp hỗ trợ, hạn chế việc người lao động mất việc dẫn đên doanh
nghiệp bị phá sản. Chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân
lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyến vào Việt
Nam nói chung và Thành phố nói riêng, tập trung hướng vào các nguồn vốn của
các tập đoàn lớn, đa quốc gia về dịch vụ, tài chính, công nghệ cao, hiện đại, thân
thiện môi trường.
4. Tạo nền tảng phát triển kinh tế số của Thành phố nhất là nắm bắt xu
hướng kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền
mặt đang phát triển mạnh mẽ. Hỗ trợ đẩy mạnh các chương trình, đề án khởi
nghiệp sáng tạo; triển khai các hoạt động hỗ trợ tư vấn và phối hợp tổ chức các
cuộc thi khởi nghiệp, các chương trình hội thảo thúc đấy phát triến khoa học
công nghệ, đối mới sáng tạo; đề án thành lập Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên
theo tiêu chuấn quốc tế; cuộc thi Camera AI Inspection 2020. Tăng cường kiểm
soát chặt chẽ công tác thu chi ngân sách, chi theo đúng dự toán, định mức đã
được giao, hạn chế những khoản chi phát sinh mới ngoài dự toán. Thực hiện rà
soát, triến khai các biện pháp nhằm thu đúng, đủ kịp thời cho ngân sách. Tăng
biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường thu thuế nợ đọng, cắt giảm các
khoản chi không cần thiết để dành cho đầu tư phát triển.
5. Triến khai hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực; tổ
chức bình chọn “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm vinh danh
các thương hiệu doanh nghiệp của Thành phố. Tiếp tục triển khai hướng dẫn, tập
huấn về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) giúp doanh
nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Thu
hút đầu tư có chọn lọc, xúc tiến thu hút đầu tư vào 04 ngành công nghiệp trọng
yếu, có hàm lượng công nghệ cao và ít thâm dụng lao động, công nghiệp hồ trợ,
dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp. Chủ động nghiên cứu và triển khai các cơ
chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư
khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
6. Tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và
hướng dẫn các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí hoạt động để có điều
kiện tiêp tục giảm lãi suất các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, hỗ
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trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn. Tạo điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi,
phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới; tăng cường triến khai các chương trình,
sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi để góp phần duy trì, phục hồi hoạt động
sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng cho vay
đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Quán triệt các chỉ đạo của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn các tổ chức tín dụng trien khai ngay chính
sách cho vay nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09
tháng 4 năm 2020. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tỷ giá, giá vàng và
thị trường ngoại hối - vàng để có những giải pháp quản lý kịp thời, hiệu quả khi
thị trường có biến động.
7. Tổ chức hội nghị tổng kết 06 năm Chương trình hợp tác trên lĩnh vực
xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch giữa các đơn vị Xúc tiến Thương mại Đầu tư - Du lịch các tỉnh, thành phía Nam; Hội nghị Xúc tiến Đầu tư du lịch vào
13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ; Hội
nghị Xúc tiến Đầu tư và Thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hậu COVID-19;
Chuỗi Đối thoại giữa chính quyền Thành phố với doanh nghiệp nước ngoài (Hội
nghị Bàn tròn Nhật Bản; Hội nghị Đối thoại giữa Sở, ngành và Hiệp hội doanh
nghiệp Đài Loan); Chương trình phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực
và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
8. Đẩy nhanh tiến độ và nâng tỷ lệ giải ngân đầu tư công; thực hiện điều
chỉnh vốn từ những dự án chậm giải ngân để ưu tiên bố trí cho các dự án có tốc
độ giải ngân cao. Duy trì thường xuyên họp giao ban công tác giải ngân đầu tư
công 02 tuần/lần. Đẩy mạnh công tác sắp xếp nhà đất do Thành phố quản lý; đối
với những nhà đất đã phê duyệt phương án đấu giá, đẩy mạnh việc đấu giá để
tạo nguồn thu cho Thành phố. Hỗ trợ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát
triên lành mạnh, vượt qua thách thức lớn hiện nay. Tổ chức sơ kết kế hoạch về
tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất.
9. Rà soát chất lượng của các đồ án quy hoạch, những khu vực chậm triển
khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống,
quyên, lợi ích chính đáng của người dân. Triên khai kê hoạch hành động của
Ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông. Tiếp
tục triên khai Đê án đô thị thông minh, tâp trung nâng câp hoàn thiện Trung tâm
điều hành đô thị thông minh của Thành phố. Rà soát, lựa chọn danh mục các dự
án nhà ở xã hội đang triển khai dở dang, có thể tiếp tục triển khai để các ngân
hàng thương mại thực hiện cho vay.
10. Rà soát, sàng lọc lao động để có kế hoạch hồ trợ tư vấn pháp lý, đào
tạo lại, giải quyết việc làm. Thực hiện các thủ tục giải quyết trợ cấp thất nghiệp
nhanh cho người lao động chưa có việc làm mới. Hướng dẫn, hỗ trợ người lao
động vay vốn để chuyển đổi công việc, học tập nâng cao tay nghề, tự tạo việc
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làm. Đẩy mạnh tuyên truyền đến người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự
nguyện nếu chuyển đổi việc làm sang khu vực phi chính thức đảm bảo các chê
độ an sinh xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu.
11. Tập trung triển khai thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn
hóa và xảy dựng nếp song văn minh đô th ị”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm
Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lóp 10, khảo sát vào lóp 6 Trần Đại
Nghĩa; tuyển sinh lóp 1 chương trình tăng cường tiếng Pháp; kỳ thi tốt nghiệp
THPT tháng 8 năm 2020. Rà soát tiến độ các công trình xây dựng trường học,
đảm bảo đáp ứng 100% chỗ học cho con em Thành phố. Rà soát, thống kê, xem
xét cấp thị thực cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật
người nước ngoài trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Thành phô.
12. Tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao 2 chỉ số cải cách hành chính
(PCI, PAR-INDEX). Sơ kết đợt 2 (200 ngày), phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu
trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực
hiện hiệu quả công tác đối ngoại, đảm bảo quan hệ song phương tốt đẹp. Tô
chức tốt các hoạt động đối ngoại thường niên. Giữ vững an ninh chính trị và trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp phòng, chông các loại tội
phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, đảm bảo
tuyệt đổi an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, trong đó, đảm bảo an toàn
tuyệt đối công tác tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở, tố chức thành công Đại hội đại
biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng.
Các sở, ngành, ủ y ban nhân dân quận, huyện các doanh nghiệp trực thuộc
Thành phổ theo chức năng, nhiệm vụ khấn trương triến khai thực hiện chương
trình công tác, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đã đề ra./.
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