
Phần 1



Bến cảng Nhà Rồng với Bảo tàng Hồ Chí Minh - 
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 
Một kiến trúc nổi bật của cảnh quan đô thị  
sông nước Thành phố Hồ Chí Minh.
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Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là trung tâm 
đô thị lớn ở miền Nam. Kể từ khi Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh lập phủ Gia Định 

năm 1698 đến nay, Thành phố đã có hơn 300 năm 
hình thành và phát triển với tư cách là đơn vị hành 
chính nhà nước.

Từ rất sớm, nơi đây trở thành trung tâm thương 
mại sầm uất, giao lưu với nước ngoài rất nhộn nhịp 
và là nơi phát triển mạnh các nghề thủ công mỹ nghệ. 
Với việc tiếp xúc sớm với nước ngoài nên nơi đây 
đã sớm tiếp thu kỹ thuật của châu Âu. Khi người 
Pháp vào Đông Dương, để phục vụ công cuộc khai 
thác thuộc địa, thành phố Sài Gòn được thành lập 
và nhanh chóng phát triển, trở thành một trong hai 
đô thị quan trọng nhất Việt Nam, được mệnh danh 
là Hòn ngọc Viễn Đông hay Paris phương Đông. Sài 
Gòn là thủ đô của Liên bang Đông Dương giai đoạn 
1887 - 1901. Năm 1954, Sài Gòn là thủ phủ của Việt 
Nam Cộng hòa do đế quốc Mỹ lập nên; thành phố 
hoa lệ này trở thành một trong những đô thị quan 
trọng ở vùng Đông Nam Á. Chỉ một năm sau ngày 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 
2-7-1976, Quốc hội khóa VI nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ra quyết định chính thức đặt tên 
Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
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Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tọa độ địa lý 
khoảng 10010’ - 10038 vĩ độ bắc (Củ Chi) và 106022’ -  
106054’ kinh độ đông (Cần Giờ). Phía Bắc giáp tỉnh 
Bình Dương, phía Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, phía 
Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, phía Đông 
Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây và Tây Nam 
giáp tỉnh Long An và Tiền Giang. Diện tích tự nhiên 
của Thành phố là 2.095,01 km2 chiếm hơn 6,36% diện 
tích cả nước, trong đó gồm 442,13 km2 nội thành và 
1.652,88 km2  ngoại thành với dân số là 7.123.340 
người, chiếm 8,30% dân số Việt Nam (theo điều tra 
dân số ngày 1-4-2009, mật độ 3.401 người/km²). Về 
mặt hành chính, hiện nay Thành phố có 19 quận và 
5 huyện. Toàn Thành phố có 322 đơn vị hành chính 
cấp xã (phường, xã, thị trấn), trong đó các huyện 
ngoại thành có 5 thị trấn và 58 xã.

Là một trong những trung tâm lớn về nhiều mặt 
của cả nước, nơi đây hội tụ đủ các điều kiện thuận 
lợi về giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, 
đường hàng không, là đầu mối giao thông kinh tế 
lớn nối liền với các địa phương trong nước và quốc 
tế. Đó là sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sài 
Gòn, nút giao thông đường bộ tỏa đi khắp nơi, đặc 
biệt là tuyến đường Xuyên Á từ Phnôm Pênh đến 
Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu đang được 
xây dựng. 
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Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ thuở mới 
khai sinh cho đến nay vẫn được coi là nơi “đất lành 
chim đậu”. Sự tập trung dân cư là một nguồn lực to 
lớn của Thành phố. Cư dân khắp nơi trong cả nước, 
bao gồm hầu hết các dân tộc trên đất nước Việt Nam 
đều có mặt tại vùng đất này. Thành phố cũng đã thu 
hút cư dân của nhiều nước trong khu vực Đông Nam 
Á, châu Á, châu Âu và châu lục khác, nhiều nhất là 
người Hoa. 

Với điều kiện thuận lợi đó, Thành phố Hồ Chí 
Minh đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng 
góp to lớn vào sự phát triển chung của đất nước. 
Được đánh giá “là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn 
về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công 
nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu 
tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính 
trị quan trọng của cả nước”(1), Đảng bộ và Nhân dân 
Thành phố đã và đang quyết tâm “Xây dựng Thành 
phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô 
thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và 
cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh 
tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của 
1 Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị 

về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2020.
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đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực 
đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020”(1).

Tiền đề ra đời của Đảng bộ Thành phố

Ngay khi tấn công xâm lược Sài Gòn - Gia Định, 
thực dân Pháp đã gặp phải sự phản kháng quyết liệt 
của các tầng lớp nhân dân, tiêu biểu như: Khởi nghĩa 
Mười Tám Thôn Vườn Trầu do Phan Công Hớn lãnh 
đạo (1885), khởi nghĩa chiếm Sài Gòn do Nguyễn 
Hữu Trí và Phan Xích Long lãnh đạo (1913, 1916)... 
Các cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng đã gây ảnh 
hưởng lớn trong quần chúng.

Những năm trước khi thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam, đã xuất hiện Công hội đầu tiên ở Sài Gòn 
(1920) do Tôn Đức Thắng sáng lập. Tiếp đó, các cuộc 
đấu tranh của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia 
Định diễn ra trong những năm 1919 - 1925, tiêu biểu 
là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son đã gây tiếng 
vang lớn; cuộc biểu tình của hơn 100.000 người dân 
Sài Gòn trong đám tang cụ Phan Châu Trinh…

Từ những năm 1925 - 1926 trở đi, ở Sài Gòn - 
Chợ Lớn và cả Nam Kỳ bùng lên một phong trào yêu 
1 Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị 

về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2020.
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nước mang sắc thái mới, đó là sự xuất hiện của Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc 
sáng lập tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu (Trung 
Quốc). Đây là tổ chức tiền thân, chuẩn bị cho sự ra 
đời của một Đảng mácxít - lêninnít. 

Đến cuối năm 1926, Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên có cơ sở khắp Nam Kỳ và phát triển 
nhanh chóng sau khi tiếp nhận tổ chức Công hội đỏ 
của Tôn Đức Thắng tại Sài Gòn. Giữa năm 1927, Kỳ 
bộ Nam Kỳ lâm thời được thành lập và được chính 
thức hóa vào năm 1928 qua Đại hội Thanh niên toàn 
kỳ. Khoảng đầu năm 1929, Kỳ bộ Nam Kỳ đã tổ chức 
được Thành bộ và Tỉnh bộ ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Mỹ 
Tho với 10 chi bộ và 12 hội quần chúng công, nông, 
binh, phụ ở nhiều nơi.

Lúc bấy giờ, các tài liệu, báo chí truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lênin đã xuất hiện khá nhiều ở Sài Gòn -  
Chợ Lớn. Ngoài việc tiếp nhận báo Thanh niên  (từ 
Trung Quốc) còn có các báo L’Humanité (Nhân đạo), 
Lavie ouvrière (Đời sống công nhân) và nhiều tài liệu 
quan trọng về chủ nghĩa Mác - Lênin từ Pháp gửi về. 
Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên còn 
ấn hành tạp chí Bônsêvich và báo Công nông binh làm 
cơ quan ngôn luận, sử dụng tác phẩm Đường kách 
mệnh của Nguyễn Ái Quốc để huấn luyện, giáo dục 
hội viên. Ngoài ra, phải kể đến sự có mặt của tờ báo 
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yêu nước  La Cloche Fêlée (Chuông  rè)  của Nguyễn 
An Ninh, đó chính là tờ báo đầu tiên tại Việt Nam 
giới thiệu nhiều bài viết của Nguyễn Ái Quốc đăng 
trên báo Le Paria (Người cùng khổ) cùng nhiều bài 
trên báo L’Humanité của Đảng Cộng sản Pháp.

Cùng khoảng thời gian ra đời Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên, ở Nam Kỳ nhiều “hội kín” mang 
sắc thái yêu nước có điều kiện hoạt động trở lại, nổi 
bật là “Hội kín Nguyễn An Ninh”, tức Thanh niên 
Cao vọng Đảng phát triển mạnh ở Chợ Lớn, Tân An. 
Tuy chưa có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, tổ chức không 
chặt chẽ, nhưng với hoạt động đi vào những nội dung 
yêu nước, Thanh niên Cao vọng Đảng cùng với hoạt 
động của bản thân Nguyễn An Ninh đã góp phần vào 
sự hình thành lớp chiến sĩ cách mạng đầu tiên ở Sài 
Gòn - Chợ Lớn, trong đó có Võ Văn Tần, một trong 
những người đầu tiên ở Chợ Lớn gia nhập Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên.

Phong trào đấu tranh thời gian này chỉ rõ Sài Gòn 
là một trong những nơi hội tụ phong trào yêu nước, 
dân chủ ở đỉnh cao, tổ chức công nhân phát triển 
mạnh mẽ. Tuy nhiên, tình hình cho thấy Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên không đủ khả năng 
quán xuyến, đã đến lúc phải có một chính đảng thực 
sự của giai cấp công nhân lãnh đạo để đưa phong 
trào tiến lên một bước mới. Yêu cầu này thúc đẩy 
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hình thành các tổ chức cộng sản giữa năm 1929, đầu 
năm 1930. Cùng với sự ra đời của Đông Dương Cộng 
sản Đảng ở Bắc Kỳ (tháng 6-1929), tại Sài Gòn, cuối 
tháng 7 đầu tháng 8 năm 1929, Châu Văn Liêm và 
một số đồng chí đứng ra thành lập An Nam Cộng sản 
Đảng. Ngày 1-1-1930, Đông Dương Cộng sản Liên 
đoàn thành lập ở Trung Kỳ.

Tuy vậy, sự tồn tại của ba tổ chức cộng sản hoạt 
động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến 
chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của cách mạng là cần có 
một đảng thống nhất lãnh đạo. Từ ngày 3 đến ngày 
7-2-1930,  dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại 
Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để thống nhất 
các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu 
bước ngoặt mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 
Từ đây cách mạng Việt Nam do giai cấp công nhân 
với đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo.

Đảng bộ Thành phố ra đời lãnh đạo cách mạng

Sau hội nghị hợp nhất, Ban lâm thời Chấp ủy của 
Đảng ở Nam Kỳ đã được thành lập do đồng chí Ngô 
Gia Tự làm Bí thư, trụ sở đặt tại đường Kitchener 
(Kitchener – Grimaud, nay là đường Nguyễn Thái 
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Học - Phạm Ngũ Lão, Quận 1). Ban lâm thời Chấp 
ủy đã nhanh chóng tiến hành việc hợp nhất các tổ 
chức cộng sản và thành lập các chi bộ mới trên toàn 
Nam Kỳ. Đồng chí Châu Văn Liêm được phân công 
phụ trách liên tỉnh Gia Định - Chợ Lớn dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của đồng chí Ngô Gia Tự.

Tại Sài Gòn, việc hợp nhất các tổ chức cộng sản 
và thành lập các chi bộ mới đã thực hiện trong tháng 
3-1930. Ban lâm thời Chấp ủy của Đảng bộ thành 
phố Sài Gòn cũng được chỉ định gồm 5 đồng chí do 
đồng chí Nguyễn Văn Lợi (Hữu Dũng) làm Bí thư. 
Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Gia Định cũng sớm được chỉ 
định do đồng chí Lê Trọng Mân (Khôi) làm Bí thư. 
Tỉnh ủy lâm thời Chợ Lớn do đồng chí Lê Quang 
Sung (Lê Hoàn) làm Bí thư.

Sau khi thực hiện xong việc hợp nhất các tổ chức 
cộng sản, đồng chí Châu Văn Liêm được cử về phụ 
trách Liên Tỉnh ủy Gia Định - Chợ Lớn; đồng chí 
Nguyễn Thiệu về làm Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho.

Lúc này Đảng bộ thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn 
có các chi bộ ở Xưởng Ba Son, Hãng FACI, Đêpô xe 
lửa Dĩ An, Đêpô xe lửa Sài Gòn, Nhà đèn Chợ Quán, 
Nhà đèn Chợ Rẫy, Hãng rượu Bình Tây, Hãng dầu 
Nhà Bè, Hãng xây cất Brossard Mopin, Hãng buôn 
Charner, Hãng xe điện và ô tô buýt, bến cảng,… Tổng 
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cộng khoảng 20 chi bộ với tổng số đảng viên khoảng 
130 người.

Về hệ thống tổ chức, các chi bộ chịu sự lãnh đạo 
trực tiếp của Ban lâm thời Chấp ủy Thành phố (gọi 
tắt là Thành ủy). Đến cuối năm 1930 có sự phân chia 
thành 3 khu: Khu Sài Gòn, Khu Tân Định - Đa Kao, 
Khu Chợ Lớn. Đến tháng 2-1931 giữ lại hai khu: Khu 
Sài Gòn và Khu Chợ Lớn trực thuộc Xứ ủy do đồng 
chí Hà Huy Giáp phụ trách, vì lúc này Thành ủy Sài 
Gòn - Chợ Lớn đã giải tán và Xứ ủy đóng tại Sài Gòn 
kiêm luôn nhiệm vụ của Thành ủy.

Tại tỉnh Gia Định, đến cuối năm 1930 có khoảng 
24 - 26 xã có chi bộ đảng, trong đó Hóc Môn có 13 
chi bộ, Gò Vấp có 7 chi bộ với tổng số đảng viên toàn 
tỉnh gần 100 người.

Về hệ thống tổ chức, đã lập được hai huyện ủy là 
Huyện ủy Bình Chánh và Huyện ủy Gò Vấp. Thủ Đức 
và Nhà Bè chưa tổ chức được Huyện ủy.

Tại Trung Huyện thuộc tỉnh Chợ Lớn (nay là 
huyện Bình Chánh), ngay từ đầu năm 1930 đã có 
chi bộ đảng ở các tổng Long Hưng Thượng, Long 
Hưng Hạ và các xã Tân Nhựt, Tân Kiên, An Lạc, 
Bình Trị Đông,…

Như vậy, kể từ tháng 3-1930, thành phố Sài Gòn, 
tỉnh Gia Định, tỉnh Chợ Lớn đã có Đảng bộ và cấp 
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ủy Đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó là Đảng 
Cộng sản Đông Dương thống nhất lãnh đạo. Đây là 
một trong những đảng bộ ra đời sớm nhất cả nước 
để lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương. 
Do điều kiện thuận lợi, thập niên 30 của thế kỷ XX, 
Trung ương Đảng chủ yếu hoạt động ở Sài Gòn - Chợ 
Lớn. Ở gần Trung ương cho nên Đảng bộ Thành phố 
có điều kiện sớm tiếp nhận sự lãnh đạo của Đảng. 
Chính vì vậy địch tập trung đánh phá ác liệt các tổ 
chức đảng và phong trào cách mạng nơi đây.

Do chủ yếu hoạt động trong điều kiện bí mật, 
ngay trung tâm đầu não, sào huyệt của kẻ thù nên 
Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã trải qua 
muôn vàn gian khổ, cam go, quyết liệt. Mười lăm 
năm đầu (1930 - 1945), nhiều lần Đảng bộ bị địch 
khủng bố trắng, nhất là trong cuộc khởi nghĩa Nam 
Kỳ năm 1940. Dù bị tổn thất nặng nề, nhưng do luôn 
luôn tạo dựng thời cơ và khi thời cơ đến, Đảng bộ đã 
chủ động lãnh đạo Nhân dân Thành phố giành chính 
quyền vào tháng 8 năm 1945. Tiếp đến, trong 30 năm 
trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - 
Chợ Lớn - Gia Định đã cùng miền Nam thành đồng 
Tổ quốc làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) 
và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975), góp phần 
to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước.
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Trong 45 năm đấu tranh cách mạng đó (1930 - 
1975), Đảng bộ Thành phố thuộc Đảng Cộng sản 
Đông Dương 20 năm (1930 - 1950), thuộc Đảng Lao 
động Việt Nam 10 năm (1951 - 1961). Từ khi Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời, Đảng bộ 
miền Nam được Trung ương quyết định mang tên là 
Đảng Nhân dân cách mạng Việt Nam, một tổ chức 
thành viên của Mặt trận. Hệ thống tổ chức của Đảng 
bộ Thành phố từ năm 1962 đến tháng 4 năm 1975 
theo Điều lệ của Đảng Nhân dân cách mạng Việt 
Nam. Tuy có quá trình diễn biến như vậy, nhưng về 
thực chất thì Đảng bộ Thành phố lúc nào cũng là một 
bộ phận không tách rời của Đảng Cộng sản Việt Nam 
do Bác Hồ sáng lập.

Đảng bộ Thành phố là một Đảng bộ trực thuộc địa 
phương nhưng tùy theo giai đoạn lịch sử, có lúc trực 
thuộc Trung ương, có lúc trực thuộc Xứ ủy, có lúc trực 
thuộc Trung ương Cục miền Nam, có trách nhiệm 
lãnh đạo ở nội thành và nông thôn ngoại thành. Dù 
trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện hoạt động nào, 
Đảng bộ cũng luôn bám đất, bám dân, cùng Nhân 
dân Thành phố vượt qua mọi khó khăn, thử thách, 
ác liệt để chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù 
mang lại những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Thắng lợi của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố 
trong 45 năm đấu tranh cách mạng là động lực tinh 
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thần mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ 
và phát triển thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, 
Thành phố Anh hùng.

Phát huy truyền thống cách mạng trong hai cuộc 
kháng chiến, sau ngày giải phóng, Đảng bộ tiếp tục 
thực hiện sứ mệnh lãnh đạo Nhân dân Thành phố 
khắc phục hậu quả và hàn gắn vết thương chiến 
tranh, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong 
bối cảnh hết sức khó khăn, thử thách, nhất là trong 
những năm 1978 - 1981. Nạn đói kém, mất mùa, tệ 
nạn xã hội, chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc 
cùng với những sai lầm trong công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế có giai đoạn 
đã gây nên tâm lý bất an trong xã hội.

Trước tình hình đó, trên cơ sở nắm vững đường 
lối, chủ trương của Đảng và bám sát vào điều kiện 
thực tiễn của địa phương cùng với tinh thần năng 
động, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố đã 
tìm tòi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản 
xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, từ đó có những 
bước đột phá, mạnh dạn “cởi trói” về cơ chế giúp sản 
xuất “bung ra”, tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế phát 
triển với những mô hình nổi bật như: Nhà máy Dệt 
Thành Công, Dệt Việt Thắng, Công ty Kinh doanh 
Lương thực,… Nhờ vậy, sau một thời gian ngắn, nền 
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kinh tế của Thành phố đã có những bước chuyển 
biến lớn, mang tính đột phá, hàng chục ngàn cơ sở 
sản xuất nhỏ và sản xuất gia đình trước đó bị đình trệ 
đã được khôi phục và hoạt động trở lại, một số mô 
hình công tư hợp doanh mới được thử nghiệm đã 
đem lại hiệu quả tích cực, góp phần ổn định xã hội 
và phát triển đi lên, tạo niềm tin trong quần chúng 
nhân dân. 

Và chính từ hiệu quả của những cách làm, những 
bước tháo gỡ khó khăn, từng bước đổi mới cơ chế 
quản lý ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều địa 
phương trên cả nước trong những năm đầu đổi mới 
là cơ sở thực tiễn quan trọng để Đảng Cộng sản Việt 
Nam quyết tâm thực hiện đổi mới đất nước từ Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986).

Cùng đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng 
bộ và Nhân dân Thành phố đã không ngừng phát 
huy truyền thống năng động, sáng tạo để góp phần 
nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới và phát triển 
đất nước, xứng đáng vai trò là “đầu tàu, động lực, 
có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng 
của cả nước”(1). 

Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị 
về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2020.

1
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Thực tiễn cho thấy, từ năm 1986 đến nay, Thành 
phố Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ vào sự 
phát triển chung của đất nước, nổi bật trên các lĩnh 
vực sau:(1)

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia 
tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao chiếm 
tỷ trọng ngày càng lớn, các nguồn lực xã hội được 
phát huy; quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng; vị 
trí, vai trò của Thành phố đối với vùng và cả nước 
ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào 
quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế 
của đất nước. Chất lượng công tác quy hoạch và quản 
lý quy hoạch được nâng lên; đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng, phát triển các khu đô thị mới, chỉnh trang 
các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; di dời 
hệ thống cảng biển đạt kết quả tích cực; công tác quản 
lý, bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường có tiến bộ.

Văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo nguồn nhân 
lực có bước tiến tích cực; hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học công nghệ đã góp phần thiết thực 
hơn vào quá trình phát triển; chất lượng chăm sóc 

Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị 
về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2020.

1
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sức khỏe Nhân dân được nâng lên, đời sống vật chất 
và tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao; 
chính sách xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu 
quả, hộ nghèo giảm rõ rệt.

Hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động 
ngày càng hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng bộ có tiến bộ; hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước của các cấp chính quyền chuyển biến 
tích cực và hiệu quả tốt hơn. Nội dung và phương 
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng 
về cơ sở.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường; 
cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; tình hình 
tham nhũng, lãng phí từng bước được ngăn chặn. 
Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường 
và mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển 
Thành phố.

Để khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực lớn trong 
Nhân dân và của các thành phần kinh tế vào sự phát 
triển chung của Thành phố, Đảng bộ đã đề ra nhiều 
chủ trương, chính sách mang tính sáng tạo, đột phá, 
đem lại hiệu quả cao. Có thể thấy rằng, Thành phố 
Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong cả nước 
về phát triển kinh tế; xây dựng và phát triển đô thị 
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hiện đại; chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân, thực 
hiện an sinh xã hội với các phong trào: Xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, 
bảo trợ bệnh nhân nghèo, đem lại “nụ cười cho trẻ 
thơ”…; hội nhập quốc tế, xây dựng chính quyền đô 
thị hiện đại,…

Những đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh 
trong chặng đường 30 năm đổi mới không chỉ kiến 
tạo Thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, mà 
còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ và phát triển đất nước theo Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 
2013). Đó cũng là cơ sở để Thành phố có thêm nguồn 
lực đầu tư phát triển, đóng góp ngày càng lớn vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



Phần 2





31THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ  
LẦN THỨ I 

NHIỆM KỲ 1977 - 1980  
(Có 2 vòng)

* Thông tin chung

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 
lần thứ I (vòng 1) được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 
20-11-1976 tại Hội trường Thành phố. Tham dự Đại 
hội có 439 đại biểu thay mặt cho 19.886 đảng viên 
thuộc 17 Đảng bộ quận và 27 Đảng bộ trực thuộc 
Thành ủy. Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính 
trị thay mặt Trung ương về dự Đại hội. 

Đại hội đã nghe giới thiệu, thảo luận tham gia ý 
kiến vào bản Đề cương Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng và bản Dự thảo Điều 
lệ (sửa đổi) của Đảng sẽ được trình tại Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ IV sắp tới. 

Đại hội đã nghe giới thiệu, thảo luận tham gia ý 
kiến vào các vấn đề lớn của bản Đề cương Báo cáo 
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ý 
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nghĩa to lớn của thắng lợi trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, nguyên nhân của thắng lợi; 
những đặc điểm của nước ta khi bước vào giai đoạn cả 
nước xây dựng chủ nghĩa xã hội; về đường lối chung 
và đường lối kinh tế, về nhiệm vụ, phương hướng 
của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980); về xây dựng Đảng; 
công tác chính quyền và các tổ chức quần chúng. Các 
đại biểu đã thảo luận sôi nổi với tinh thần nghiêm 
túc, trách nhiệm cao, đề xuất được nhiều ý kiến bổ 
sung và đa số nhất trí với nội dung Đề cương Báo cáo 
chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng. 

Đại hội nghe báo cáo kết quả thảo luận dự thảo 
Điều lệ Đảng (sửa đổi) của Đại hội các đảng bộ cơ sở. 
Sau đó thảo luận tổ tại Đại hội. Các tổ thảo luận rất 
sôi nổi với tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng và 
qua thảo luận, các đại biểu đã nhất trí cao với bản dự 
thảo Điều lệ, các đại biểu đều nhất trí đổi tên Đảng 
thành Đảng Cộng sản Việt Nam và những nguyên tắc 
cơ bản về xây dựng Đảng. Ngoài ra, các đại biểu cũng 
đề nghị nghiên cứu để bổ sung hoặc thay đổi một số 
điểm cho Điều lệ Đảng hoàn chỉnh thêm. 

Đại hội đã bầu ra Đoàn đại biểu gồm 37 đồng chí, 
tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của toàn Đảng bộ đi dự 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (trong đó có 7 đồng 
chí đại biểu của Trung ương giới thiệu về ứng cử). 
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Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh lần thứ I (vòng 2) họp từ ngày 19 
đến ngày 30-4-1977 tại Hội trường Thành phố. Về 
dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Linh - Ủy viên 
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 
589 đại biểu, thay mặt cho 28.079 đảng viên thuộc 17 
Đảng bộ quận - huyện và 162 Đảng bộ và Chi bộ trực 
thuộc Thành ủy (gồm 432 đại biểu đã bầu ở vòng 1 và 
157 đại biểu mới bầu ở vòng 2). Đây là Đại hội mở đầu 
cho giai đoạn cách mạng mới của nước ta nói chung 
và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng: Giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I (4-1977).
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trong cả nước. Nhiệm vụ của Đại hội vòng 2 là căn 
cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
IV của Đảng để vận dụng vào điều kiện của Thành 
phố, từ đó vạch ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 
của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố trong những 
năm cuối thập niên 70, đồng thời bầu Ban Chấp hành 
Đảng bộ khóa I (nhiệm kỳ 1977 - 1980).

* Những thành tựu chính của Đảng bộ Thành phố  
trong hai năm 1975 - 1977

Đại hội Đảng bộ lần thứ I đã đánh giá thành tựu của 
Thành phố trong hai năm 1975 - 1977, đó là:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền chuyên chính vô 
sản được thiết lập đã đưa công nhân, nông dân, nhân 

Lực lượng Công an, dân phòng tuần tra, bảo vệ vùng giáp ranh Thành phố 
trong những năm đầu giải phóng.
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dân lao động Thành phố từ vị trí làm thuê lên vị trí làm 
chủ tập thể.

Thành phố đã tiếp quản gần như nguyên vẹn cơ sở 
vật chất kỹ thuật tương đối lớn, nhiều xí nghiệp sản xuất 
hiện đại, một vành đai nông nghiệp khoảng 100.000 
héc-ta đất canh tác. Lực lượng lao động dồi dào gồm 
giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ cán bộ khoa học 
kỹ thuật.

Chính quyền cách mạng đã giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự xã hội ngày càng ổn định và giải quyết kịp thời 
nhiều vấn đề cấp bách về kinh tế và đời sống, cụ thể là:

Sinh viên, học sinh Sài Gòn làm thủy lợi  
tại Khu kinh tế Lê Minh Xuân tháng 12-1975.
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- Tập trung sức thanh toán nhanh, gọn tàn dư 
của địch, trấn áp bọn phản cách mạng một cách kiên 
quyết, kịp thời, đúng chính sách, tổ chức tốt việc học 
tập, cải tạo cho hầu hết binh lính, sĩ quan và cán bộ, 
nhân viên chế độ cũ.

- Chống được nạn đói, giải quyết một phần quan 
trọng nạn thất nghiệp, tệ nạn xã hội, khôi phục và phát 
triển sản xuất, tổ chức mạng lưới phân phối lương 
thực và một số hàng hóa thiết yếu khác cho Nhân 
dân, cải tạo và phát triển văn hóa mới mang nội dung 
xã hội chủ nghĩa, ổn định dần đời sống Nhân dân.

- Nhân dân lao động bước đầu thực hiện trực tiếp 
quyền làm chủ tập thể của mình trong nhiều lĩnh vực 

Tập đoàn 3 xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn 
thu hoạch lúa cao sản.
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đời sống xã hội như: bầu cử Quốc hội thống nhất, 
góp ý kiến Đại hội IV của Đảng và Đại hội Đảng bộ 
Thành phố lần thứ I, các phong trào lao động sản 
xuất, làm thủy lợi,…

- Nhận thức tư tưởng của công nhân, lao động, 
nông dân, thanh thiếu niên, một bộ phận trí thức có 
những chuyển biến tích cực khá sâu sắc: khẳng định 
sự cần thiết phải thống nhất đất nước và tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Đại đa số Nhân dân ngày càng tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ mới.

Từ việc đánh giá tình hình chung trên, có thể 
thấy thành tựu nổi bật trong hai năm 1975 - 1977 của 

Thanh niên xung phong Thành phố trên công trường.
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Thành phố là “đã hoàn thành giai đoạn cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân: đã đập tan bộ máy ngụy 
quân, ngụy quyền, giáo dục cải tạo họ, truy quét tàn 
dư, xóa bỏ tầng lớp tư sản mại bản và tàn dư địa 
chủ phong kiến, khôi phục và phát triển kinh tế, ổn 
định một bước đời sống Nhân dân…, tạo điều kiện 
chuyển mạnh sang thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

* Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chung 
nhiệm kỳ 1977 - 1980

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội IV của Đảng, 
xuất phát từ sự phân tích tình hình, đánh giá khả 
năng, triển vọng, vị trí của Thành phố, Đại hội đã xác 
định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chung của 
Thành phố đến năm 1980 là:

“Trên cơ sở nắm vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thể của Nhân dân lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chốt, tập trung cao độ mọi lực 
lượng để hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công, thương nghiệp và nông nghiệp; tổ chức lại sản 
xuất và phân phối theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa; tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa; xây 
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dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, từng 
bước xây dựng một thành phố công nghiệp có cơ cấu kinh 
tế công - nông nghiệp; thực hiện phân bố lại lực lượng lao 
động, bố trí lại dân cư một cách hợp lý; ra sức khôi phục và 
phát triển sản xuất, thanh toán nạn thất nghiệp; ổn định 
và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; phát triển 
sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội, xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa, quét sạch về cơ bản di hại của nền 
văn hóa cũ, thanh toán về cơ bản tệ nạn xã hội; xóa bỏ 
chế độ người bóc lột người, từng bước xóa bỏ nghèo nàn 
lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác cách mạng, thường 
xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự xã hội; 
chuẩn bị mọi điều kiện để cùng cả nước bước vào thời kỳ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội mạnh mẽ, toàn diện”.

Giải pháp thực hiện 

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Đại hội đã nêu 
lên những công tác chính và biện pháp lớn của Thành 
phố trong năm 1977 - 1978 cần tập trung là:

1. Cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ 
sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, khôi phục và phát 
triển kinh tế, ổn định và từng bước cải thiện đời sống 
Nhân dân lao động.

2. Bố trí lại lực lượng lao động, tiếp tục giải quyết 
nạn thất nghiệp, vận động đồng bào đi xây dựng vùng 
kinh tế mới.
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3. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, văn hóa và khoa 
học kỹ thuật.

4. Củng cố chính quyền các cấp, bảo đảm phát 
huy quyền làm chủ tập thể của Nhân dân lao động.

5. Phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn thể đẩy 
mạnh phong trào hành động cách mạng sôi nổi, sâu 
rộng và liên tục của các tầng lớp quần chúng.

6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao 
năng lực tổ chức thực hiện và cải tiến lề lối làm việc.

Chỉ tiêu chủ yếu: 

Đại hội đã đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 
1978 của toàn Thành phố là: 

+ 275.000 tấn lương thực.

+ 130.000 héc-ta gieo trồng.

+ 300.000 tấn rau.

+ 12.000 tấn thịt heo.

+ Đánh bắt 15.000 tấn cá biển, 3.500 tấn cá nuôi.

+ Đưa 70 - 75% số hộ nông dân vào hợp tác xã.

+ Vận động 70 vạn người hồi hương, đi xây dựng 
vùng kinh tế mới, giãn dân ra ngoại thành, bố trí cho 
20 vạn lao động vào các công trình kinh tế của Trung 
ương và Thành phố, xóa bỏ về cơ bản thương nghiệp 
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tư bản chủ nghĩa, chuyển tư sản thương nghiệp và 
một bộ phận tiểu thương sang sản xuất. 

+ Tổng sản lượng công nghiệp năm 1977 đạt 600 
triệu đồng, năm 1978 tăng 15% so với năm 1977. 

+ Thanh toán mù chữ cho những người trong độ 
tuổi, thanh toán cơ bản về tệ nạn xã hội… 

 Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I 
gồm 49 ủy viên, trong đó có 45 ủy viên chính thức và 
4 ủy viên dự khuyết. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp 
hành Đảng bộ đã bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy 
gồm 12 đồng chí.
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DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ 

KHÓA I (1977 - 1980 )

1.  Đồng chí Võ Văn Kiệt (Sáu Dân) - Bí thư

2.  Đồng chí Mai Chí Thọ (Năm Xuân) - Phó Bí thư

3.  Đồng chí Trần Ngọc Ban (Mười Hương) - Phó Bí 
thư

4.  Đồng chí Trần Văn Danh (Ba Trần) - Ủy viên  
Ban Thường vụ 

5.  Đồng chí Nguyễn Hộ (Tám Yến) - Ủy viên  
Ban Thường vụ 

6.  Đồng chí Nguyễn Kiến Lập (Mười Thơ) - Ủy viên 
Ban Thường vụ 

7.  Đồng chí Vũ Đình Liệu (Tư Bình) - Ủy viên  
Ban Thường vụ

8.  Đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường) -  
Ủy viên Ban Thường vụ 

9.  Đồng chí Lê Đình Nhơn (Chín Lê) - Ủy viên  
Ban Thường vụ



43THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

10.   Đồng chí Trần Trọng Tân (Hai Tân) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

11.  Đồng chí Nguyễn Văn Thuyền (Ba Tôn) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

12.  Đồng chí Phan Thị Tốt (Ba Tốt) - Ủy viên  
Ban Thường vụ

13.  Đồng chí Phạm Văn Ba - Ủy viên Ban Chấp hành

14.  Đồng chí Đỗ Hữu Bích (Ba Bí) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

15.  Đồng chí Lê Khắc Bình (Hai Bình) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

16.  Đồng chí Trần Văn Cầu - Ủy viên Ban Chấp hành

17.  Đồng chí Lê Quang Chánh (Hai Chánh) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

18.  Đồng chí Võ Trần Chí (Hai Chí) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

19.  Đồng chí Võ Thành Công - Ủy viên Ban Chấp 
hành

20.  Đồng chí Nguyễn Duy Cương (Ba Trực) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

21.  Đồng chí Nguyễn Võ Danh (Bảy Dự) - Ủy viên 
Ban Chấp hành 
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22.  Đồng chí Văn Đại (Vũ Đại) - Ủy viên Ban Chấp 
hành

23.  Đồng chí Nghị Đoàn (Sáu Lâm) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

24.  Đồng chí Lê Minh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành

25.  Đồng chí Nguyễn Hoàn (Hai An) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

26.  Đồng chí Nguyễn Tương Lai (Tám Lai) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

27.  Đồng chí Nguyễn Văn Luân (Hai Chí) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

28.  Đồng chí Võ Nhân Lý (Bảy Lý) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

29.  Đồng chí Nguyễn Văn Nam (Năm Nam) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

30.  Đồng chí Lê Quý Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

31.  Đồng chí Lê Văn Quýnh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

32.  Đồng chí Võ Thị Sót (Võ Thị Bằng, Hai Bằng) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

33.  Đồng chí Nguyễn Thị Tấn (Ba Hồng) - Ủy viên 
Ban Chấp hành



45THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

34.  Đồng chí Trần Tấn - Ủy viên Ban Chấp hành 

35.  Đồng chí Phạm Văn Thanh (Hai Thanh) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

36.  Đồng chí Nguyễn Thị Thình (Tám Thanh) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

37.  Đồng chí Dương Đình Thảo (Lợi, Sáu Thảo) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

38.  Đồng chí Hoàng Đào Thúy (Ba Thúy) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

39.  Đồng chí Lê Văn Trung (Tư Trung) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

40.  Đồng chí Lê Công Trung - Ủy viên Ban Chấp 
hành

41.  Đồng chí Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

42.  Đồng chí Châu Quốc Tuấn (Ba Kiếng) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

43.  Đồng chí Nguyễn Văn Tư (Tư Râu) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

44. Đồng chí Đỗ Tấn Xưa (Tấn Trung) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

45. Đồng chí Lê Thanh Vân (Sáu Ngọc) - Ủy viên  
Ban Chấp hành
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Ủy viên dự khuyết:

1.  Đồng chí Lê Minh Châu (Ba Cảnh) 

2.  Đồng chí Lữ Minh Châu (Ba Châu)

3.  Đồng chí Lê Thành Phụng 

4.  Đồng chí Huỳnh Văn Tâm (Hai Lợi)
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ  
LẦN THỨ II 

NHIỆM KỲ 1980 - 1983

* Thông tin chung

Đại hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 25-10-1980 tại 
Hội trường Thành phố. Tham dự Đại hội có 547 đại 
biểu chính thức thay mặt cho hơn 37.000 đảng viên.

Đồng chí Võ Văn Kiệt và Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đại biểu  
Đảng bộ Thành phố lần thứ II (10-1980).
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Sau 11 ngày họp, tất cả đại biểu đã làm việc khẩn 
trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao và 
đã đem lại những kết quả rất có ý nghĩa.

Đại hội đã đánh giá tình hình Thành phố Hồ 
Chí Minh hơn 3 năm (1977 - 1980) và đề ra phương 
hướng cơ bản trong những năm trước mắt; thông 
qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng 
bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí 
Minh; thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành 
phố lần thứ II về những mục tiêu cấp bách để giải 
quyết một số vấn đề cụ thể về đời sống; thông qua 
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 
II (1980 - 1983). 

Đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng  
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
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* Những thành tựu chính của Đảng bộ Thành phố 
nhiệm kỳ 1977 - 1980

Đại hội đã đánh giá tình hình Thành phố trong 3 
năm (từ tháng 4-1977 đến tháng 10-1980), trong đó 
nêu rõ những thành tựu như sau:

Về khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế

Công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản 
tư doanh được tiến hành một cách nghiêm túc, tập 
trung, tích cực và khẩn trương đúng với nội dung chỉ 
đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ; bước đầu 
hình thành trên địa bàn Thành phố một nền kinh tế 
gồm năm thành phần, trong đó kinh tế xã hội chủ 
nghĩa chiếm tỷ trọng ngày càng tăng. Trong sản xuất, 
phân phối, lưu thông, Nhà nước độc quyền kinh 
doanh một số ngành, chiếm tỷ trọng chi phối ở một 
số ngành, kinh tế tư bản tư doanh trong công nghiệp 
(kể cả vận tải và xây dựng) về cơ bản đã được cải tạo 
dưới nhiều hình thức. 76% tổng số cơ sở công nghiệp 
của tư bản trước đây với khoảng 125.000 công nhân 
qua cải tạo đã trở thành xí nghiệp quốc doanh hoặc 
xí nghiệp công tư hợp doanh. 

Trong công nghiệp, đội ngũ công nhân được tổ chức 
lại, có năng lực sáng tạo dồi dào, với hơn hai ngàn tổ lao 
động tiên tiến và một bộ phận có tay nghề giỏi thuộc 
đủ các ngành. Đến năm 1979, mặc dù có sự đảo lộn về 
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kinh tế và sự trói buộc về quản lý, đội ngũ công nhân 
vẫn chịu đựng thiếu thốn và khó khăn, bám máy, bám 
xưởng cùng cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đã phấn 
đấu đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, 
thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố, đạt 2,232/9 
tỷ đồng, chiếm 24,5% giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp cả nước (theo giá cố định năm 1970). Ngành 
công nghiệp địa phương hai năm liền vượt khá xa (nếu 
được chỉ đạo tập trung và chặt chẽ hơn nữa, còn có 
thể vượt xa hơn) chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng do Đại 
hội lần thứ nhất đề ra: năm 1977 đạt 654,8 triệu/600 
triệu; năm 1978 đạt 1.038 triệu/690 triệu. Tỷ trọng khá 
lớn (hơn 40%) của tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp 

Thực hiện thi công bằng cơ giới trên công trình thủy lợi  
tại Nông trường Lê Minh Xuân.
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trong giá trị tổng sản lượng công nghiệp trên địa bàn 
Thành phố cùng với những gương lao động sản xuất 
của nhiều hợp tác xã tiên tiến chứng minh rõ năng 
lực sản xuất dồi dào của tiểu công nghiệp, thủ công 
nghiệp được tổ chức lại. 

Trong điều kiện kinh tế bị đảo lộn và đang từ sản 
xuất nhỏ tiến lên, trong khuôn khổ một cơ chế quản 
lý chưa được cải tiến, công nghiệp cũng đã bước đầu 
phấn đấu theo hướng giảm dần mức độ què quặt, lệ 
thuộc vào bên ngoài, mạnh dạn đi vào con đường cơ 
khí chế tạo, chế tạo phụ tùng, sử dụng nguyên liệu 
trong nước. Đã xuất hiện những điển hình về cách 
suy nghĩ mới, cách làm ăn mới. 

Trồng đước tại huyện Duyên Hải  
(nay là Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ).



52 THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

Trong nông nghiệp, nhiều tập đoàn cố gắng xây 
dựng được phương hướng sản xuất, kết hợp phát 
triển cây con thích nghi với đất, nước và khí hậu, ứng 
dụng một số biện pháp kỹ thuật tiến bộ về thâm canh, 
áp dụng giống mới, phát triển thêm ngành nghề, 
khuyến khích và giúp đỡ kinh tế phụ gia đình, làm tốt 
nghĩa vụ với Nhà nước. Ngoài vụ mùa là chính, hai 
vụ đông xuân và hè thu dần dần trở thành tập quán 
trồng trọt. Cả hệ số sử dụng đất canh tác, sản lượng 
hoa màu cùng một số cây công nghiệp ngắn ngày và 
đàn heo đều cao hơn trước ngày giải phóng.

Xây dựng cơ bản trong 3 năm đã tăng thêm năng 
lực mới của các ngành kinh tế quốc dân và trên cơ sở 
phúc lợi xã hội do địa phương quản lý.

Cảng Sài Gòn phát huy tự chủ, đảm bảo hoạt động
 xuất nhập khẩu liên tục sau ngày giải phóng.
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Về xuất khẩu: ba năm liền Thành phố hoàn thành 
vượt mức kế hoạch giao nộp hàng đại ngạch, năm 
sau giá trị cao hơn năm trước: năm 1975 - 79.657.000 
đồng, năm 1978 - 136.815.000 đồng, năm 1979 - 
147.764.000 đồng và đã thu hút hàng vạn lao động 
nhanh chóng đi vào những ngành hàng xuất khẩu 
không đòi hỏi đầu tư lớn và học nghề lâu. Đồng thời 
một bộ phận năng lực sản xuất công nghiệp sẵn có 
đã bước đầu làm những mặt hàng xuất khẩu có giá 
trị (xe đạp, đồ gỗ, hàng cao su, hàng dệt, hàng may 
mặc…).

Ngành giao thông vận tải phần lớn là lực lượng 
vận tải cơ giới đường bộ, đã nỗ lực khắc phục mọi 
khó khăn, nhất là về phụ tùng và nhiên liệu, phục 
vụ cho kinh tế và đời sống, đáp ứng kịp thời yêu 
cầu vận chuyển của Trung ương, của quốc phòng 
theo kế hoạch và đột xuất. Tuy nhiên, công tác bảo 
dưỡng đường giao thông, cầu cống so với yêu cầu 
còn bị hạn chế, đường sá tiếp tục bị xuống cấp.

Trong phân phối lưu thông, ngành tài chính đã 
tăng thu và tạo thêm nguồn thu mới, hàng năm 
đóng góp khoảng 25% vào tổng thu ngân sách cả 
nước và bảo đảm chi cho các nhiệm vụ kinh tế, văn 
hóa, xã hội, chính trị của Thành phố.
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Về công tác phát triển khoa học - kỹ thuật

Đội ngũ khoa học và kỹ thuật đã góp một phần 
quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng guồng máy 
quản lý kinh tế - xã hội; phát huy sáng kiến, nghiên 
cứu giải quyết nhiều khó khăn về nguyên liệu, vật tư, 
phụ tùng, nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số máy 
móc, thiết bị, đóng mới một số phương tiện, nghiên 
cứu áp dụng một số giống mới, một số phương pháp 
và biện pháp tiến bộ về nông lâm, ngư nghiệp; hoàn 
thành một bước công tác điều tra cơ bản, nắm tiềm 
lực kinh tế khoa học kỹ thuật. Thực tiễn sản xuất đã 
thúc đẩy hoạt động khoa học kỹ thuật ở Thành phố 
có những nét mới, sớm gắn với những yêu cầu kinh 
tế dưới các hình thức sản xuất thử, dịch vụ kỹ thuật, 
nghiên cứu tổng hợp kinh tế - kỹ thuật.

Về phát triển văn hóa, xã hội 

Các mặt công tác văn hóa, giáo dục, thông tin, 
báo chí, xuất bản, y tế, thể dục thể thao, thương 
binh - xã hội, bảo vệ bà mẹ và trẻ em đều có mức 
phát triển, góp phần quan trọng vào việc hình thành 
và bồi dưỡng liên tục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, 
thẩm mỹ, lối sống mới trong các tầng lớp Nhân dân 
lao động, vào việc thanh toán từng bước ý thức hệ 
tư sản, phong kiến, tư tưởng cá nhân vị kỷ, nọc độc 
văn hóa thực dân phản động đồi trụy cùng tàn dư 
văn hóa lạc hậu.
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Con người mới được hình thành chủ yếu trong 
cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ người bóc lột người, 
trong lao động, chiến đấu công tác, học tập, trong 
trách nhiệm và tình thương giữa người và người ở 
mọi lứa tuổi, trên mọi lĩnh vực, ở từng xí nghiệp, 
từng phường, xã, cơ quan, đơn vị, gia đình.

Về xây dựng chính quyền, các đoàn thể

Hệ thống chính quyền ngày càng được hoàn thiện 
từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã - nhất là 
quận và phường; ngày càng được củng cố về phẩm 

Lớp xóa mù chữ ở Nông trường 7, Lê Minh Xuân.
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chất chính trị, trình độ quản lý kinh tế, quản lý xã hội 
và tổ chức thực hiện; về lề lối làm việc, phân công, 
phân nhiệm, tác phong sâu sát; về phát huy dân chủ 
nội bộ và thực hiện quyền làm chủ tập thể của Nhân 
dân lao động. 

Hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền dựa 
trên khối đoàn kết toàn dân đã góp phần tích cực vào 
những thắng lợi nhiều mặt của Nhân dân Thành phố.

Công tác an ninh - quốc phòng đã ngăn chặn và 
hạn chế hàng loạt âm mưu, hành động phá rối võ 
trang, từng bước phân hóa các thế lực phản động 
trong nội địa; trấn áp kịp thời các âm mưu gây rối loạn 
của các lực lượng phản cách mạng; đã nâng cao được 
nhận thức về đường lối quốc phòng toàn dân trong 

Lực lượng Công an phường trên toàn Thành phố và các ban ngành, đoàn thể 
khu phố vận động các hộ gia đình đăng ký xây dựng nếp sống văn hóa mới.
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các cấp đảng bộ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể 
và bước đầu tổ chức chỉ đạo thực hiện sự hợp đồng, 
tạo ra sức mạnh tổng hợp để công tác quân sự địa 
phương phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của 
Thành phố trong giai đoạn mới.

Việc xây dựng mặt trận đoàn kết dân tộc trên cơ 
sở khối liên minh công nông và lực lượng công nông 
trí luôn được Đảng bộ chú trọng nhằm mở rộng khối 
đoàn kết, động viên và tổ chức các tầng lớp Nhân dân 
Thành phố liên tục phấn đấu theo những mục tiêu 
thiết thực. Qua đó đã làm biến đổi bước đầu có chiều 
sâu về nhận thức tư tưởng và tổ chức của đông đảo 
nhân dân lao động.

Các giai cấp và tầng lớp Nhân dân lao động ngày 
càng tin tưởng sự lãnh đạo chính trị đúng đắn của 
Đảng, gắn bó với cách mạng, bước đầu thấy được vị 
trí làm chủ của mình trong xã hội, dần dần hiểu được 
bản chất của chế độ mới, xóa dần mặc cảm, cùng 
nhau đoàn kết, yêu nước, lao động sản xuất, công tác, 
nhiệt tình tham gia hoạt động văn hóa, xã hội, tích 
cực thực hiện chủ trương, chính sách về đối nội và 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Về năng lực chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ ngày 
càng bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của 
Thành phố, tạo được sự nhất trí cao trong nội bộ 
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Đảng và đông đảo quần chúng Nhân dân; năng lực 
tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên càng nâng 
cao; làm cho cán bộ đảng viên ngày càng nắm chắc 
hơn chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trước 
thử thách, khó khăn chung và tình hình rất phức 
tạp của Thành phố. 

Bộ máy tổ chức của Đảng bộ luôn luôn được chăm 
lo củng cố. Sơ bộ phân loại cơ sở ở 205/259 phường 
và ở 86 xã: loại trong sạch, vững mạnh chiếm 5,5%; 
loại khá 35,05%; loại yếu 41,93%; loại kém 17,52%. 
Tổ chức cơ sở của Đảng bộ được mở rộng nhanh 
chóng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp ủy Đảng 
từng bước được tăng cường, củng cố nhất là quận, 
huyện, phường, xã.

Công tác quản lý cán bộ đang đi vào nề nếp. Việc 
phân cấp quản lý, quy hoạch đội ngũ cán bộ đang 
được tiến hành. Việc xử lý, thay thế cán bộ mất phẩm 
chất, kém năng lực, đồng thời đề bạt tăng cường số có 
phẩm chất tốt và năng lực cho quận, huyện, phường, 
xã được tiến hành thường xuyên và có tập trung từng 
đợt. Trong 5 năm (1975 - 1980), Đảng bộ đã kết nạp 
được 5.293 đảng viên mới; các đồng chí này thể hiện 
được vai trò nòng cốt, động viên phong trào, tăng 
thêm sức chiến đấu mới cho Đảng bộ. Từ 1977 đến 
năm 1980 đã đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức là 
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1.080 đảng viên. Đảng bộ còn chú ý phát triển Đảng 
trong lực lượng trực tiếp sản xuất và trẻ với 1.000 đối 
tượng trong số này đang được bồi dưỡng.

* Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1980 - 1983

Trên cơ sở phân tích tình hình Thành phố từ Đại 
hội lần thứ I của Đảng bộ Thành phố (1977 - 1980), 
Đại hội đề ra sáu nhiệm vụ cơ bản và cấp bách cho 
Đảng bộ và Nhân dân Thành phố trong giai đoạn 
1980 - 1983 là:

Thứ nhất, phát huy cao nhất năng lực sản xuất 
hiện có của các ngành kinh tế, đẩy mạnh sản xuất 
công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; phát triển xuất khẩu; 
chuyển mạnh cải tiến quản lý kinh tế, quản lý phân 
phối, lưu thông; tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa và tổ 
chức lại hợp lý các ngành kinh tế - kỹ thuật, phối hợp 
và hiệp tác sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành 
phố và khu vực nhằm tiếp tục sắp xếp công ăn việc 
làm và ra sức ổn định tình hình kinh tế, xã hội và 
từng bước cải thiện đời sống Nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục phục hồi và xây dựng mới có 
trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật và đẩy mạnh hoạt 
động khoa học và kỹ thuật ở Thành phố, chuẩn bị 
điều kiện tiến mạnh vào những năm sau trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa.
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Thứ ba, tiếp tục củng cố và xây dựng lực lượng vũ 
trang và an ninh Nhân dân, đưa công cuộc xây dựng 
quốc phòng toàn dân vào nền nếp, bảo vệ vững chắc 
Thành phố và góp sức tăng cường quốc phòng của cả 
nước, sẵn sàng làm nghĩa vụ quốc tế.

Thứ tư, đẩy mạnh các phong trào cách mạng của 
quần chúng, tiếp tục xây dựng và nhân các điển hình 
tiên tiến, kiên quyết khắc phục những mặt tiêu cực 
trong nội bộ như ăn cắp của công, hối lộ, ức hiếp 
quần chúng, đồng thời phải chống tiêu cực ngoài xã 
hội, đặc biệt tập trung chống đầu cơ, buôn lậu, trốn 
thuế, làm hàng giả.

Thứ năm, phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, 
văn nghệ, y tế, xã hội, thể dục thể thao, đẩy mạnh hơn 
nữa việc xây dựng nền văn hóa mới, nếp sống mới, 
con người mới.

Thứ sáu, củng cố và kiện toàn cơ chế làm chủ tập 
thể của Nhân dân lao động, phát huy hiệu lực quản 
lý của chính quyền, tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, mở rộng và phát huy vai trò của các đoàn thể 
cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sức chiến đấu 
của các cơ sở Đảng.

Đại hội xác định nhiệm vụ 2 năm 1981 - 1982 và 
những mục tiêu phấn đấu trong năm 1981 trên các 
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mặt kinh tế - đời sống; xây dựng cơ bản cơ sở vật chất 
kỹ thuật và công tác khoa học kỹ thuật; công tác tư 
tưởng - văn hóa, xây dựng nền văn hóa mới và con 
người mới, công tác chống tiêu cực trong nội bộ và 
ngoài xã hội, xây dựng bộ máy chính quyền đoàn thể 
(thanh niên, phụ nữ, Mặt trận...).

Hệ thống chỉ tiêu cụ thể:

Đại hội đã thống nhất về các chỉ tiêu phấn đấu 
trong từng lĩnh vực cụ thể như sau: 

- Chỉ tiêu sản xuất công nghiệp do Thành phố 
quản lý, năm 1981 đạt: 

+ Phụ tùng ô tô: 100 tấn.

+ Xi măng: 10.000 tấn.

+ Xe đạp hoàn chỉnh: 100.000 tấn.

+ Phụ tùng xe đạp: 4.000 tấn.

+ Quạt máy: 30.000 tấn.

+ Vải các loại: 50 triệu mét.

+ Điện: tăng 10% sản lượng.

- Chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp: 

+ Lương thực quy lúa: 1981: 230 ngàn tấn; 1985: 
từ 270 đến 300 ngàn tấn.

+ Rau: 1981: 120 - 130 ngàn tấn; 1985: 200 ngàn tấn.
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+ Thơm nông trường: 1981: 8.000 tấn (tươi); 1985: 
40.000 tấn (tươi).

+ Đậu phộng: 1981: 8.000 tấn (cả vỏ); 1985: 12.000 
tấn (cả vỏ).

+ Đàn heo: 1981: 270 ngàn con; 1985: 450 - 500 
ngàn con.

+ Cá: 1981: 15 ngàn tấn; 1985: 35 ngàn tấn.

- Chỉ tiêu xuất khẩu: 

+ Năm 1981: Tổng kim ngạch xuất khẩu tại Thành 
phố: 500 triệu đồng. Trong đó: Xuất khẩu đại ngạch: 
390 triệu đồng (Trung ương: 200 triệu đồng; Thành 
phố: 190 triệu đồng); Xuất khẩu tiểu ngạch của Thành 
phố (bao gồm cả xuất khẩu tại chỗ): 110 triệu đồng.

+ Năm 1985: tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa 
bàn Thành phố: 1 tỷ 200 triệu đến 1 tỷ 500 triệu đồng. 

- Về thương nghiệp: 

+ Năm 1981: thị trường có tổ chức chiếm từ 40 
đến 50% tổng số hàng hóa bán lẻ xã hội.

+ Năm 1985: thị trường có tổ chức chiếm từ 60 
đến 70% tổng số hàng hóa bán lẻ xã hội.

- Về an ninh quốc phòng: Trong 2 năm 1981 - 1982 
có từ 30 đến 40% đơn vị cơ sở có phong trào bảo vệ 
an ninh Tổ quốc khá.
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- Về văn hóa văn nghệ: Trong 2 năm 1981 - 1982 
mỗi phường, xã phải có 1 phòng đọc sách báo, 1 tổ 
truyền tin, 1 nhà truyền thống hoặc triển lãm, mỗi xã 
có 1 sân khấu ngoài trời. 

- Về giáo dục: Trong 2 năm 1981 - 1982: đạt 55% 
các cháu từ 3 đến 5 tuổi vào học mẫu giáo. Đại bộ 
phận thiếu nhi được đi học đúng độ tuổi. Triệt để xóa 
nạn mù chữ. Chấm dứt các lớp dạy ca ba. Phổ cập cấp 
II cho cán bộ chủ chốt ở phường.

- Về đoàn thể: Trong hai năm 1981- 1982 đạt tỷ lệ 
đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 
20% tổng số thanh niên Thành phố. 

- Về phát triển Đảng trong công nhân trực tiếp 
sản xuất: Trong hai năm 1981 - 1982, đạt tỷ lệ đảng 
viên là công nhân trực tiếp sản xuất chiếm 35% tổng 
số đảng viên ở xí nghiệp.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 
II gồm 55 ủy viên (trong đó có 4 ủy viên dự khuyết). 
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DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ 

KHÓA II (1980 - 1983)

1. Đồng chí Võ Văn Kiệt (Sáu Dân) - Bí thư

2. Đồng chí Mai Chí Thọ (Năm Xuân) - Phó Bí thư 

3. Đồng chí Trần Quốc Hương (Mười Hương) - 
Phó Bí thư 

4. Đồng chí Phan Minh Tánh (Chín Đào) - Phó Bí 
thư 

5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn (Năm Nam) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

6. Đồng chí Mai Văn Bảy - Ủy viên Ban Thường vụ

7. Đồng chí Võ Trần Chí (Hai Chí) - Ủy viên Ban 
Thường vụ

8. Đồng chí Nguyễn Hộ - Ủy viên Ban Thường vụ

9. Đồng chí Phan Văn Khải (Sáu Khải) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

10. Đồng chí Nguyễn Văn Nam (Năm Nam) - Ủy 
viên Ban Thường vụ
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11. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường) -  
Ủy viên Ban Thường vụ

12. Đồng chí Trần Hải Phụng - Ủy viên Ban Thường 
vụ

13. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh (Thình) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

14. Đồng chí Lê Công Trung (Tư Trung) - Ủy viên 
Ban Thường vụ 

15. Đồng chí Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) -  
Ủy viên Ban Thường vụ

16. Đồng chí Lê Thanh Vân (Sáu Ngọc) - Ủy viên Ban 
Thường vụ

17. Đồng chí Võ Thị Bằng (Hai Bằng) - Ủy viên Ban 
Chấp hành 

18. Đồng chí Lê Khắc Bình - Ủy viên Ban Chấp hành

19. Đồng chí Lê Quang Chánh (Hai Chánh) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

20. Đồng chí Lê Minh Châu (Ba Cảnh) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

21. Đồng chí Trần Văn Cầu (Giàu) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

22. Đồng chí Võ Thành Công (Sáu Công) - Ủy viên 
Ban Chấp hành
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23. Đồng chí Võ Văn Cương (Năm Cương) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

24. Đồng chí Trần Văn Danh (Ba Trần) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

25. Đồng chí Nguyễn Võ Danh (Bảy Dự) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

26. Đồng chí Nghị Đoàn (Sáu Lâm) - Ủy viên Ban 
Chấp hành

27. Đồng chí Trương Kỳ Đức - Ủy viên Ban Chấp 
hành

28. Đồng chí Đặng Văn Giỏi - Ủy viên Ban Chấp 
hành

29. Đồng chí Nguyễn Văn Hanh (Tám Dân) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

30. Đồng chí Trương Mỹ Hoa (Bảy Thư) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

31. Đồng chí Lý Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành

32. Đồng chí Trương Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

33. Đồng chí Phạm Văn Hùng (Ba Hùng) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

34. Đồng chí Đỗ Đại Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành

35. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành
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36. Đồng chí Nguyễn Văn Luân - Ủy viên Ban Chấp 
hành

37. Đồng chí Võ Nhân Lý (Bảy Lý) - Ủy viên Ban 
Chấp hành

38. Đồng chí Lê Đình Nhơn - Ủy viên Ban Chấp hành

39. Đồng chí Lê Thành Phụng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

40. Đồng chí Lê Văn Quýnh - Ủy viên Ban Chấp hành

41. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp 
hành

42. Đồng chí Dương Đình Thảo - Ủy viên Ban Chấp 
hành

43. Đồng chí Phạm Văn Thanh (Hai Thanh) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

44. Đồng chí Võ Viết Thanh (Bảy Thanh) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

45. Đồng chí Đào Hoàng Thúy (Ba Thúy) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

46. Đồng chí Nguyễn Văn Thuyền (Ba Tôn) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

47. Đồng chí Trần Thị Tốt (Năm Đang) - Ủy viên  
Ban Chấp hành
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48. Đồng chí Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Chấp hành

49. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban  
Chấp hành

50. Đồng chí Châu Quốc Tuấn (Ba Kiếng) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

51. Đồng chí Phạm Thị Vũ (Ba Vũ) - Ủy viên  
Ban Chấp hành 

Ủy viên dự khuyết:

1.  Đồng chí Dương Minh Hồ 

2.  Đồng chí Trương Công Kháng 

3.  Đồng chí Trương Tấn Sang 

4.  Đồng chí Tống Thị Thanh Tuyền
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ  
LẦN THỨ III  

NHIỆM KỲ 1984 - 1985  
(Có 2 vòng)

* Thông tin chung

Vòng 1 được tiến hành từ ngày 9 đến ngày 19-1-
1982 tại Hội trường Thành phố. Tham dự Đại hội có 
557 đại biểu chính thức thay mặt hơn 40.000 đảng 
viên của hơn 1.500 tổ chức cơ sở Đảng thuộc 190 
Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. 

Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp 
ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ V như: Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa IV, Dự thảo điều lệ 
Đảng (sửa đổi). Đại hội bầu 56 đại biểu đi dự Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ V.

Vòng 2 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11-11-1983 tại 
Hội trường Thành phố. Về dự Đại hội có 590 đại biểu 
thay mặt cho hơn 46.907 đảng viên thuộc 1.806 tổ 
chức cơ sở Đảng. 
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Đại hội đón mừng đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, 
các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng: Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, và Bí 
thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Nguyễn 
Thanh Bình về dự Đại hội.

Đại hội đã đánh giá sâu sắc tình hình và hoạt 
động của Đảng bộ Thành phố trong suốt nhiệm kỳ 
II; khẳng định những thành tích và tiến bộ đã đạt 
được; nhận rõ những khuyết điểm đã mắc phải; phân 
tích kỹ các nguyên nhân và đã đề ra những nhiệm vụ 
chủ yếu, các công tác cụ thể của Đảng bộ Thành phố 
trong 2 năm 1984 - 1985 và những năm 80.

Đồng chí Võ Văn Kiệt - Bí thư Thành ủy phát biểu tại Đại hội (11-1983).
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* Những thành tựu chính của Đảng bộ Thành phố 
nhiệm kỳ 1980 - 1983

Trước những điều kiện thuận lợi và khó khăn, 
Đảng bộ và Nhân dân Thành phố đã phấn đấu thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội đại biểu Đảng 
bộ Thành phố lần thứ II đề ra, cụ thể là.

Trên mặt trận kinh tế - đời sống, với tinh thần 
cách mạng tiến công, phát huy mạnh mẽ tiềm năng 
của cơ sở, Đảng bộ và nhân dân lao động Thành phố 
đã liên tục phấn đấu khắc phục những khó khăn hết 
sức gay gắt và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Nhà máy dệt Thành Công - Một trong những đơn vị đi đầu về tháo gỡ  
cơ chế để phát triển sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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Về công nghiệp: Thành phố đã tăng nhanh tốc độ 
phát triển công nghiệp: năm 1981 so với năm 1980 
tăng 26%, năm 1982 so với năm 1981 tăng 43,5%, cao 
hơn nhiều so với chỉ tiêu phát triển từ 10 - 15% năm 
do Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra. Tốc độ tăng bình 
quân hàng năm: Công nghiệp quốc doanh Trung ương 
tăng 15,2%; Quốc doanh và công tư hợp doanh Thành 
phố tăng 30,5%; Tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp 
tăng 61,5%. Các khoản nộp ngân sách Nhà nước của xí 
nghiệp quốc doanh đều tăng qua các năm: năm 1980: 
1,139 tỷ đồng; năm 1981: 2,712 tỷ đồng; năm 1982: 
8,538 tỷ đồng. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì năm 
1982 đã tăng gấp 4 - 5 lần so với năm 1980. 

Công nghiệp trên địa bàn Thành phố đã tạo ra khối 
lượng hàng tiêu dùng và xuất khẩu lớn, có một số mặt 
hàng mới, chất lượng một số sản phẩm có tiến bộ hơn. 
Nhiều xí nghiệp Trung ương và Thành phố được phục 
hồi, năng lực sản xuất có phát huy tốt hơn. Một số cơ 
sở mới về cơ khí, về sản xuất hàng xuất khẩu được 
xây dựng. Ngành điện tuy còn nhiều khó khăn khách 
quan, nhưng đã cố gắng từng bước khắc phục thiếu 
sót, tích cực đóng góp vào thắng lợi của sản xuất công-  
nông nghiệp. Ở những xí nghiệp có nguyên liệu, vật 
tư, sản xuất tương đối ổn định thì đời sống công nhân 
có được cải thiện, hiện tượng tiêu cực có giảm bớt.
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Về nông nghiệp: Sản lượng lương thực năm 1982 
đạt mức cao nhất kể từ sau ngày giải phóng (trên 
236.000 tấn, tăng 18,9% so với năm 1980). Năm 1983 
tuy hạn hán kéo dài, vụ lúa hè thu vẫn đạt năng suất 
và sản lượng cao nhất từ trước tới nay. Phong trào 
xây dựng vùng lúa cao sản, cánh đồng mẫu đang phát 
triển. Thành phố đã tự bảo đảm phần lớn nhu cầu rau 
và trồng được rau xuất khẩu. Vùng cây công nghiệp, 
cây chất đốt phát triển nhanh. Đã xuất hiện những 
điển hình tốt về kết hợp nông nghiệp với công nghiệp 
ở cơ sở. Kinh tế tập thể được củng cố. Từ sau Nghị 
quyết 01 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tăng cường chỉ 
đạo mọi mặt công tác nông thôn. Phong trào ngoại 

Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh trồng dứa  
tại Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.
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thành đang có chuyển biến quan trọng. Nhiều nông 
dân tự nguyện đăng ký điều chỉnh ruộng đất và xin 
vào làm ăn tập thể. Đã phát triển thêm 200 tập đoàn 
sản xuất và 2 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số 
tập đoàn sản xuất năm 1983 lên 662 tập đoàn và 15 
hợp tác xã, với 20.179 héc-ta canh tác tập thể, chiếm 
26,1% diện tích canh tác và 35,4% số hộ nông dân. 
Nếu tính cả đất nông trường thì đất đai do Nhà nước 
và tập thể quản lý chiếm gần 50%. Đến đầu tháng 10-
1983, Thành phố đã điều chỉnh được 11.249 héc-ta 
chia cấp cho hơn 15.200 hộ nông dân không ruộng 
hoặc thiếu ruộng, hoàn thành công tác điều chỉnh 
ruộng đất trước thời hạn. Đã kéo 130 km đường điện 
trung - hạ thế, tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi 
cho vùng chuyên canh rau, cây công nghiệp, lúa cao 
sản và nông trường; đã xây dựng một số trạm cơ khí 
nông nghiệp và đang xây dựng Trung tâm giống.

Trên mặt trận phân phối lưu thông: Thành phố đã 
có nhiều cố gắng, phát triển hệ thống thương nghiệp 
và dịch vụ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh cải tạo và quản 
lý thị trường; nhất là từ sau khi có Nghị quyết 01 của 
Bộ Chính trị và Nghị quyết 17 của Thành ủy, công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo trong phân phối lưu thông có tập 
trung hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn đã tích cực tham 
gia vào mặt trận này. Quan điểm kinh doanh và phục 
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vụ có tiến bộ, tình trạng kinh doanh đơn thuần chạy 
theo chênh lệch giá, tranh mua tranh bán đã từng bước 
được ngăn chặn. Doanh số mua vào bán ra hàng năm 
đều tăng. Tỷ trọng hàng hóa bán lẻ của thị trường có 
tổ chức đã từ 25,6% năm 1981 tăng lên 30% năm 1982. 
9 tháng đầu năm 1983 đạt 34%. Trong cải tạo, đã thực 
hiện có kết quả bước đầu việc sắp xếp lại 5 ngành hàng 
thiết yếu: gạo, rau, thịt, cá, chất đốt; đã đưa được 77% 
tiểu thương ở các chợ và tổ ngành hàng và bước đầu thí 
điểm hình thức liên doanh giữa thương nghiệp quốc 
doanh với một số người buôn bán có tay nghề, phương 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm việc với cô Ba Thi  
và các đồng chí trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố  Hồ Chí Minh 

về mạng lưới bán lẻ lương thực tại Thành phố.
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tiện và vốn liếng. Riêng mặt hàng gạo kinh doanh đã mở 
rộng mạng lưới bán lẻ từ 400 lên gần 2.000 điểm, bảo 
đảm đưa gạo trực tiếp đến tay người lao động, kìm giữ 
không để giá gạo tăng đột biến trên thị trường. Những 
mô hình về quản lý thị trường, cải tạo tư thương, tổ 
chức dịch vụ trên địa bàn dân cư đang xuất hiện ngày 
càng nhiều, mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp.

Công tác tài chính, ngân hàng, giá cả có cố gắng 
phục vụ tốt hơn cho sản xuất và đời sống. Bắt đầu từ 
năm 1983, Thành phố đã chấm dứt tình trạng bội chi 
và liên tục bội thu tiền mặt trong 9 tháng qua. Vòng 
quay đồng tiền đã từ 3,5 vòng/năm 1982 tăng lên 4,2 
vòng/năm 1983. 9 tháng đầu năm 1983, thuế công 
thương nghiệp thu tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ 
năm trước. 

Về xuất nhập khẩu: Ngoài nghĩa vụ giao nộp hàng 
hóa xuất khẩu cho Trung ương, Thành phố đã mở 
rộng thị trường và đẩy mạnh xuất nhập khẩu trực 
tiếp, góp phần tích cực vào việc cân đối bổ sung vật tư 
kỹ thuật, nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp, tiểu - 
thủ công nghiệp và nông nghiệp. Đã tạo ra một khối 
lượng dự trữ khá về nguyên liệu và một số quỹ hàng 
hóa để đối lưu với các tỉnh. Đã tích cực đóng góp vào 
việc xây dựng đội tàu biển, đầu tư chiều sâu và xây 
dựng thêm một số cơ sở chế biến hàng xuất khẩu, 
đầu tư mở rộng sản xuất trên địa bàn Thành phố và 
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khu vực, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. 
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh, vượt chỉ tiêu 
do Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra: năm 1981 tăng 
64,5% USD/R so với năm 1980 và năm 1982 tăng 
89% USD/R so với năm 1981. Năm 1983, do cần chấn 
chỉnh lại tổ chức, quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu 
và do còn một số khó khăn về cơ chế nên kim ngạch 
có thấp hơn năm 1982. Tuy nhiên, những mặt tiêu 
cực đã được ngăn chặn và hoạt động xuất nhập khẩu 
đang phát triển đúng hướng hơn.

Về mặt đời sống: Thành phố đã cố gắng giải quyết 
việc làm cho trên 120.000 lao động. Các cấp ủy đảng, 
chính quyền, đoàn thể đã tích cực giải quyết việc làm, 
nuôi dạy trẻ em nghèo, chăm sóc người già, giáo viên, 
gia đình thương binh liệt sĩ v.v… Việc cung cấp 9 mặt 
hàng cho khu vực hưởng lương Nhà nước có tiến bộ 
hơn. Hai năm 1981 - 1982, sản xuất phát triển, các 
cấp tích lũy được một số ngân quỹ, bằng những nỗ 
lực sáng tạo ở cơ sở, đã phát huy được nhiều sáng kiến 
chăm lo đến các phúc lợi công cộng, nhờ đó đời sống 
của cán bộ, công nhân viên và nhân dân lao động tuy 
còn nhiều khó khăn nhưng có một số mặt được cải 
thiện so với năm 1979 - 1980. Năm 1983, một số khó 
khăn mới xuất hiện, tốc độ sản xuất có chậm lại, giá 
cả tiếp tục tăng, đời sống càng khó khăn gay gắt hơn, 
nhất là trong khu vực hành chính, lực lượng vũ trang, 



78 THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

nhân viên y tế, giáo dục, cán bộ hưu trí, những người 
không có việc làm ổn định và lao động nghèo. Đối 
với ngành giáo dục, y tế, trong các năm 1981, 1982, 
Thành phố có thực hiện chế độ bán thêm vải, đường, 
sữa nhưng đến năm 1983 do khó khăn chung nên 
không giữ được mức giải quyết như trước đây. Những 
khó khăn về đời sống vẫn là mục tiêu cấp bách hàng 
đầu mà Đảng bộ Thành phố phải tập trung giải quyết.

Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp và nông nghiệp đã được tiến hành tích 
cực hơn sau Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị: Thực 
hiện phương châm cải tạo gắn với xây dựng, lấy xây 
dựng làm chính, Thành phố đang củng cố và phát 
triển các cơ sở kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể. 
Trong công nghiệp đang tiến hành tổ chức sắp xếp 
lại thành từng ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng 
chuyên môn hóa, hợp tác hóa, nhằm phát huy vai trò 
đầu đàn của các xí nghiệp quốc doanh, đưa các thành 
phần kinh tế tư nhân và cá thể vào quỹ đạo xã hội 
chủ nghĩa. Đối với một số ngành thiết yếu trong công 
nghiệp như cơ khí, xe đạp, hóa chất, dệt, hồ nhuộm, 
giấy, sản xuất thuốc tây, ngành in v.v… đang tiến tới 
quản lý thống nhất những khâu sản xuất chủ yếu và 
những mặt hàng chủ yếu.

Công tác khoa học và kỹ thuật đã có bước phát 
triển mới trong việc ứng dụng những thành tựu khoa 



79THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Việc 
ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời 
sống đã làm nảy nở hàng chục ngàn sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, đã 
hoàn thành trên 200 đề tài, bước đầu ứng dụng vào 
thực tế, mang lại lợi ích kinh tế hàng trăm triệu đồng. 
Công tác điều tra cơ bản và phân vùng quy hoạch 
đang được xúc tiến để đánh giá tổng hợp các điều 
kiện tự nhiên và các đặc điểm kinh tế - xã hội trên 
địa bàn Thành phố. Đã bước đầu triển khai nghiên 
cứu khoa học xã hội như điều tra cơ cấu kinh tế và 
dân cư ở Quận 1 và Quận 11. Đang tiến hành nghiên 
cứu một số đề tài khác nhằm phục vụ công tác quản 
lý kinh tế, xã hội. Đã liên kết với các tỉnh để thực hiện 
một số dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu một số đề tài và 
đào tạo cán bộ.

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt về văn hóa, tư 
tưởng, Thành phố đã phát động phong trào văn hóa 
văn nghệ quần chúng, xây dựng nếp sống mới ở cơ 
sở, từng bước đẩy lùi văn hóa văn nghệ phản động, 
đồi trụy và lối sống cũ; đạt được nhiều thành tựu trên 
các lĩnh vực. Việc tuyên truyền giáo dục và thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước 
trong các tầng lớp quần chúng đã tạo được sự chuyển 
biến trong nhận thức, tình cảm của Nhân dân lao 
động đối với chế độ mới. Nhận thức chính trị và sự 
hiểu biết về chủ nghĩa xã hội được thể hiện sinh động 
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trong nhiều phong trào hành động cách mạng sôi 
nổi, liên tục của quần chúng trong sản xuất, tổ chức 
đời sống, an ninh quốc phòng và trong các hoạt động 
văn hóa, xã hội v.v… Tình đoàn kết, tương trợ trong 
phường, xóm gắn bó hơn, đã khơi dậy truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc và từng bước hình thành lối sống 
mới xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh để cải tạo, xây 
dựng và bảo vệ Thành phố trong 8 năm qua chẳng 
những đã làm nảy nở nhiều nhân tố của con người 
mới xã hội chủ nghĩa mà còn cải tạo một số người vốn 
là nạn nhân của chế độ cũ. Thứ hai, các hoạt động văn 
hóa văn nghệ đã góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị 
của Thành phố, đáp ứng một phần nhu cầu văn hóa 
ngày càng tăng của Nhân dân lao động. 

Nhân dân Sài Gòn tham quan chợ hoa Nguyễn Huệ 
được tổ chức lần đầu tiên năm 1981.
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Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng phát 
triển mạnh mẽ, sôi nổi liên tục ở cơ sở, thu hút hàng 
triệu lượt người tham gia, đã thiết thực phục vụ cho 
sản xuất, vui chơi, giải trí lành mạnh, góp phần xây 
dựng tình đoàn kết, chống tập tục mê tín dị đoan, 
đẩy lùi văn hóa cũ. Chúng ta đã tích cực sửa chữa và 
xây dựng mới một số cơ sở văn hóa văn nghệ. Mặc 
dầu còn nhiều khó khăn thiếu thốn trong đời sống và 
trong sáng tác, đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên nghiệp đã 
cố gắng phục vụ công cuộc cải tạo, xây dựng và bảo 
vệ Thành phố, đào tạo, dìu dắt những mầm non văn 
nghệ, đóng góp tích cực vào phong trào văn nghệ của 
Thành phố và cả nước. Chỉ thị 05 của Ban Thường 
vụ Thành ủy về văn hóa văn nghệ đã củng cố và tăng 
cường vai trò chủ đạo của văn hóa, văn nghệ xã hội 
chủ nghĩa. 

Hoạt động báo chí, truyền thanh, truyền hình, 
xuất bản có cố gắng bám sát nhiệm vụ chính trị của 
Thành phố và phản ánh tương đối kịp thời những 
chuyển động mới trong các phong trào cách mạng 
của quần chúng, bảo đảm một phần nhu cầu sách 
báo cho Nhân dân. Các tờ báo: Sài Gòn Giải phóng, 
Tuổi trẻ, Khăn Quàng Đỏ, Phụ nữ, Công nhân Giải 
phóng, Khoa học Phổ thông, v.v… có những chuyên 
mục được bạn đọc ưa thích.
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Ngành giáo dục có nhiều cố gắng trong việc phát 
triển trường lớp, lập thêm các trung tâm hướng 
nghiệp, thu hút hơn phân nửa số trẻ em nghèo thất 
học đến lớp. Chất lượng giảng dạy được nâng cao ở 
các đơn vị tiên tiến và các lớp 1, 2, 3 cải cách giáo dục. 
Đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên 
tiến trong phong trào thi đua 2 tốt. Phong trào Nhân 
dân và Nhà nước cùng tu bổ trường lớp, chăm lo cho 
giáo viên và học sinh phát triển tốt. Phong trào toàn 
Đảng, toàn dân bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên 
nhi đồng đã phát triển mạnh, mang lại hiệu quả thiết 
thực. Năm 1982, toàn Thành phố đã có 140.000 cháu 
đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Lễ khai giảng năm học mới đầu tiên  
sau ngày Thành phố được giải phóng - Trường phổ thông cấp 2 - 3  

Lê Hồng Phong, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
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Ngành y tế đã khắc phục khó khăn, cố gắng đáp 
ứng các yêu cầu phòng, chống dịch và khám trị bệnh. 
Phong trào “5 dứt điểm” được đẩy mạnh hơn. Đã 
giảm được tỷ lệ tăng dân số từ 2,2% xuống 1,9%. Việc 
khai thác, sử dụng các nguồn dược liệu trong nước 
có tiến bộ. 

Công tác thương binh xã hội đã có nhiều tiến bộ 
trong việc giải quyết chính sách, trong việc phát 
động phong trào Nhân dân cùng Nhà nước chăm 
sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ nghỉ hưu và 
trong việc giải quyết các vấn đề xã hội.

Hệ thống chính quyền các cấp từng bước được 
củng cố và trưởng thành. Sinh hoạt của Hội đồng 
nhân dân các cấp được bảo đảm đều đặn, nhiều đại 
biểu giữ được mối quan hệ thường xuyên với Nhân 
dân, bước đầu phát huy vai trò kiểm tra, giám sát 
hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Ủy ban nhân 
dân các cấp cùng với các ngành trong hệ thống chính 
quyền ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ 
chức thực hiện các chủ trương của Đảng và Chính 
phủ. Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà 
nước quản lý, ngày càng thể hiện rõ nét hơn. Vai trò 
làm chủ tập thể của Nhân dân lao động đã được phát 
huy trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các phong trào 
thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực 
hành tiết kiệm, đấu tranh quản lý thị trường, chống 



84 THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

văn hóa phản động đồi trụy, bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
vì tuyến đầu Tổ quốc, Nhân dân và Nhà nước cùng 
làm v.v…

Phong trào hành động cách mạng của quần 
chúng đã diễn ra liên tục, các đoàn thể đã được củng 
cố và phát triển. Đây là đặc điểm nổi bật của tình 
hình Thành phố trong những năm qua. Nhân dân 
lao động Thành phố không ngừng phấn đấu vượt qua 
mọi khó khăn thiếu thốn, liên tục dấy lên các phong 
trào hành động cách mạng với nhiều hình thức phong 
phú và đa dạng. Đoàn thể nào, giới nào, địa phương 
nào, ngành nào cũng có phong trào, với nhiều sắc 
thái riêng biệt. Quy mô phong trào bao gồm nhiều 
giai cấp, tầng lớp, từ quần chúng cơ bản đến các giới 
bên trên, từ các cụ phụ lão đến các cháu thiếu niên 
nhi đồng. 

Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân 
cùng làm”, phong trào dần dần đi vào chiều sâu, gắn 
với đời sống, sản xuất và chiến đấu, tổ chức chăm lo 
đời sống của Nhân dân lao động trên địa bàn dân 
cư, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát triển 
sản xuất, xây dựng đất nước, chiến đấu và sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã 
hội, xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Phong trào quần chúng ngoại thành 
đang có bước phát triển mới, sôi nổi, ngày càng vững 
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chắc. Phong trào thi đua học tập, đuổi kịp và vượt 
điển hình tiên tiến đã trở thành nếp sinh hoạt thường 
xuyên của các địa phương, các ngành, các cấp.

Với bản chất cách mạng, tinh thần làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân đã vượt qua 
nhiều khó khăn trong đời sống, khắc phục những 
thiếu thốn về vật tư, nguyên liệu, phát huy sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, liên tục 
hoàn thành kế hoạch Nhà nước. Các phong trào 
luyện tay nghề, thi thợ giỏi, tiết kiệm nguyên vật 
liệu, năng lượng… đã góp phần tích cực vào thắng 
lợi trong sản xuất công nghiệp của Thành phố. Lực 
lượng Công đoàn đã không ngừng phát triển từ 79% 
năm 1981 lên 92% đầu năm 1983 so với tổng số công 
nhân viên chức.

Nông dân lao động ngoại thành phát huy truyền 
thống cách mạng, tích cực thực hiện đường lối của 
Đảng, tham gia đấu tranh xóa bỏ các hình thức bóc 
lột, hoàn thành điều chỉnh ruộng đất trước thời hạn, 
làm tốt hơn nghĩa vụ lương thực và bán nông sản cho 
Nhà nước. Đã mạnh dạn ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất. Hội Liên hiệp Nông dân tập thể 
đã có nhiều cố gắng vận động nông dân đi vào làm 
ăn tập thể, giáo dục nông dân lao động về khối đoàn 
kết liên minh công nông. Vận động nông dân tham 
gia vào các phong trào làm thủy lợi, làm phân hữu 
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cơ, xây dựng nông thôn mới và phong trào tiếng hát 
nông thôn v.v… Đến hết nhiệm kỳ, 42% nông dân đã 
gia nhập vào Hội Liên hiệp Nông dân tập thể.

Lực lượng thanh niên đã thực hiện được vai trò 
xung kích trong nhiều mặt hoạt động, nhất là trong 
sản xuất công nghiệp, trong phân phối lưu thông, 
trong việc giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. 
Đoàn đã có nhiều hình thức tập hợp sinh động, phát 
động được nhiều phong trào xung kích làm chủ tập 
thể của thanh niên như: các công trình thanh niên, 
nhà máy thanh niên, cánh đồng mẫu cao sản, bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, 
phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây 
dựng những tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa… Các 

Các em đội viên tham gia Kế hoạch nhỏ  
góp phần xây dựng tàu hỏa Thống nhất năm 1977.
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cháu thiếu niên nhi đồng đã từng bước trưởng thành 
thông qua phong trào kế hoạch nhỏ, công tác Trần 
Quốc Toản và được giáo dục theo 5 điều Bác Hồ dạy, 
số đông được tập hợp vào Đội, hàng chục vạn cháu 
đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

Qua các phong trào hành động cách mạng của 
quần chúng, đã xuất hiện hàng vạn lao động tiên tiến, 
trên 7.000 chiến sĩ thi đua, 60 đơn vị được Hội đồng 
Nhà nước tặng thưởng huân chương, 90 đơn vị được 
Hội đồng Bộ trưởng tặng bằng khen; gần 1.000 tổ lao 
động xã hội chủ nghĩa và hàng trăm tổ dân phố, tổ 
nhân dân tiên tiến cấp thành phố.

Là trọng điểm của cuộc chiến tranh phá hoại về 
nhiều mặt của địch, Thành phố vẫn giữ vững được 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện 
các chủ trương của Đảng và Chính phủ, nhất là Nghị 
quyết 03 của Bộ Chính trị, Thành phố đã phát động 
rộng rãi phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, liên tục 
tấn công các đối tượng phản cách mạng và bọn tội 
phạm hình sự, kết hợp đánh địch thường xuyên với 
mở các đợt truy quét có trọng điểm trong từng thời 
gian ở từng khu vực. Trong các năm 1981, 1982 và  
9 tháng đầu năm 1983 đã khám phá và trừng trị trên 
50 nhen nhóm chính trị phản động, tổ chức vượt biên 
và trên 18.000 vụ phạm pháp hình sự. Đã bắt giữ, xét 
xử và cưỡng bức lao động hàng trăm tên đầu sỏ phản 
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động, trong đó có một số tên phản động trong các tôn 
giáo. Hàng vạn các tệ nạn xã hội được đưa vào các 
trường trại cải tạo để giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề và 
lao động sản xuất. Số khác được cải tạo tại chỗ. Nhiều 
người trong số này đã trở thành những công dân tốt.

Trong xây dựng lực lượng đã chú ý kết hợp việc xây 
dựng lực lượng công an, quân đội với các lực lượng 
dân quân tự vệ, dân phòng, thanh niên xung kích và 
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng 
phường, xã, nhà máy, cơ quan, xí nghiệp và đường 
phố. Đến năm 1983 trong phong trào bảo vệ an ninh 
Tổ quốc của Thành phố đã có 27% phường đạt loại 
khá toàn diện; 53% phường đạt loại khá một số mặt; 
nhiều cơ quan, xí nghiệp đang có chuyển biến tốt.

Tuần tra bảo vệ Cảng Sài Gòn.
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Đảng bộ đã được củng cố và trưởng thành thêm 
một bước về tư tưởng, tổ chức và năng lực lãnh đạo, 
chỉ đạo. Đến năm 1983, Đảng bộ Thành phố có số 
đảng viên đông hơn 11 lần so với hồi giải phóng và 
tăng hơn 20% kể từ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần 
thứ II. Số đông đảng viên đã giữ được phẩm chất, 
nêu cao tinh thần cách mạng tiến công và ý thức 
gắn bó với quần chúng. Trên 95% đảng viên đã được 
nhận thẻ Đảng.

Việc giáo dục lý luận cơ bản cho cán bộ, đảng viên 
được chú ý hơn trước. Đặc biệt trong các đợt sinh 
hoạt Nghị quyết Đại hội V, Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 3 và 4 của Trung ương, Nghị quyết 01 và kết luận 
của Bộ Chính trị về công tác Thành phố, nhận thức 
tư tưởng của Đảng bộ về những vấn đề cơ bản đã 
được nâng cao thêm một bước vững chắc.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 7.881 đảng 
viên mới (nếu tính cả trong 8 năm là 13.183), nâng 
tổng số đảng viên mới kết nạp từ sau ngày giải phóng 
đến năm 1983 lên 13.183 đồng chí, chiếm hơn 1/4 
tổng số đảng viên của Đảng bộ. Đó là những quần 
chúng ưu tú đã được rèn luyện, thử thách trong 
phong trào cách mạng hằng ngày ở cơ sở. Tuyệt đại 
bộ phận bảo đảm chất lượng tốt và ngày càng phát 
huy tác dụng, góp phần bảo đảm chất lượng tốt và 
ngày càng phát huy tác dụng, góp phần nâng cao vai 
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trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, nhất là ở 
người đảng viên mới giữ cương vị phụ trách hoặc có 
trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật, có trên 70% ở độ tuổi 
thanh niên, gần 92% trình độ văn hóa cấp 2 trở lên 
(có 12% trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học). 
Trong các xí nghiệp đã nâng tỷ lệ đảng viên trực tiếp 
sản xuất từ 14% lên 27% (chỉ tiêu Đại hội lần thứ II 
là 35%). Hầu hết các khu phố đều có chi bộ và tổ 
Đảng. Đã xóa trên 50 ấp trắng ở nông thôn. Đã phát 
triển thêm được 38.000 đoàn viên thanh niên cộng 
sản, nâng tổng số đoàn viên ở Thành phố hiện nay 
lên 116.424, trong đó có 4.626 đoàn viên ưu tú được 
kết nạp vào Đảng.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn liên tiếp, các cơ sở 
Đảng đã giữ vững vị trí, không ngừng phấn đấu nâng 
cao năng lực lãnh đạo của mình, có trưởng thành rõ 
rệt, nhất là ở cơ sở phường và có mức ở xí nghiệp 
và xã. Cơ sở Đảng được Thành ủy lựa chọn và biểu 
dương là cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh mỗi năm 
tăng lên và thêm nhiều dạng phong phú hơn: năm 
1980 có 74 cơ sở, năm 1981 lên 117 cơ sở và năm 
1982 lên 175 cơ sở (gồm có 26 xí nghiệp công nghiệp, 
7 đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ, 41 phường, 
17 xã và thị trấn, nông trường, 18 trường học, 4 bệnh 
viện, 3 trạm, viện nghiên cứu, 15 đơn vị công an quân 
sự, lực lượng thanh niên xung phong và 44 cơ quan) 
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trong đó có 31 cơ sở được biểu dương 3 năm liền. Đã 
tăng cường cho các ngành sản xuất, kinh doanh và 
những nơi trọng yếu khác một số cán bộ trẻ, có năng 
lực, có văn hóa, có trình độ chuyên môn.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đã lên 
đến 4.000 người, cộng với trên 11.000 cán bộ sơ cấp 
các loại, đang làm nòng cốt trong việc tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ công tác ở Thành phố.

Đoàn cũng đã quan tâm thực hiện khá tốt nhiệm 
vụ chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng bằng 
nhiều hình thức phong phú. Qua các phong trào, 
Đoàn đã nâng cao được năng lực tập hợp, giáo dục 
quần chúng: đưa từ 50% đến 70% số thanh niên vào 
tổ chức. Số lượng đoàn viên phát triển ngày càng 
tăng, chiếm tỷ lệ 14% so với tổng số thanh niên.

Đoàn đã phát huy trách nhiệm tham gia xây dựng 
Đảng ở cơ sở, thường xuyên gắn bó và tiếp thu sự lãnh 
đạo trực tiếp của tổ chức Đảng, góp ý kiến với Đảng 
về chủ trương công tác, tiến hành nhận xét phê bình 
cán bộ, đảng viên và đã giới thiệu cho tổ chức Đảng 
hàng chục ngàn đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng.

Với ý thức sâu sắc Đảng là hạt nhân lãnh đạo 
chính trị trong hệ thống chuyên chính vô sản, Đảng 
bộ Thành phố đã không ngừng nâng cao sức chiến 
đấu và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Thành 
ủy đã chú ý kiện toàn các Ban Đảng, đã thành lập 
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được các Ban Kinh tế, tăng thêm cán bộ có trình độ 
chính trị, chuyên môn, bước đầu có tác dụng giúp 
cấp ủy theo dõi nghiên cứu các mặt công tác, tạo 
điều kiện cho sự lãnh đạo của Thành ủy ngày càng đi 
vào toàn diện hơn, có chất lượng hơn.

Cấp ủy quận, huyện được tăng cường cả về số lượng 
và chất lượng, được đổi mới về cơ cấu cho phù hợp 
với vị trí và nhiệm vụ, tăng thêm cán bộ khoa học kỹ 
thuật, chuyên môn nghiệp vụ từ 26% lên 30%, cán bộ 
được bồi dưỡng chính trị ở Trường Đảng lên gần 80%, 
tăng thêm số cán bộ trẻ từ 17% lên 37%, số cán bộ trẻ ở 
cơ sở trưởng thành trong phong trào chiếm 22% trong 
các quận, huyện ủy. Nhiều quận ủy, huyện ủy trưởng 
thành nhanh, rõ nhất là về chỉ đạo cơ sở phường, xã, 
về lãnh đạo quản lý kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 
với tinh thần tích cực chủ động trong công tác và ý 
thức trách nhiệm đối với quần chúng. Có 1/3 số quận, 
huyện được Thành ủy xác định đạt thành tích xuất sắc. 
Huyện Hóc Môn được Trung ương Đảng công nhận 
và biểu dương là Đảng bộ huyện vững mạnh. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán 
bộ đã được thực hiện bước đầu. Thành ủy quan 
tâm đẩy mạnh việc đào tạo bồi dưỡng cả 3 mặt: lý 
luận chính trị, quản lý kinh tế, nghiệp vụ kỹ thuật, 
văn hóa. Trong 3 năm đã có thêm 911 đồng chí học 
trường Nguyễn Ái Quốc, Trường Nguyễn Văn Cừ, 
Trường tại chức Chính trị và quản lý kinh tế, một số 



93THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

đi học nước ngoài. Công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ 
và thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ lão 
thành, cán bộ hưu trí có nhiều cố gắng hơn trước.

* Nhiệm vụ nhiệm kỳ 1984 - 1985

Đại hội đề ra 7 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ 
trong 2 năm 1984 - 1985 là:

1. Phấn đấu từng bước ổn định và cải thiện một 
mức đời sống của Nhân dân lao động trên các mặt: 
việc làm, ăn, ở, đi lại, học hành, sinh hoạt văn hóa 
và chữa bệnh theo phương châm “Trung ương, địa 
phương, cơ sở và Nhân dân cùng làm”; trên cơ sở 
phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, tiết kiệm, hạ giá thành, tăng 
hiệu quả kinh tế, từng bước ổn định trật tự phân phối 
lưu thông, tập trung sức phát triển hệ thống thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và dịch vụ, đẩy mạnh cải tạo 
thương nghiệp, quản lý tốt thị trường.

2. Đẩy mạnh tốc độ sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp, gắn công nghiệp với nông nghiệp, thực hiện 
việc hợp tác kinh tế giữa Thành phố với các tỉnh, 
thành trong khu vực và cả nước, sớm hình thành cơ 
cấu kinh tế công - nông nghiệp trên địa bàn Thành 
phố và khu vực. Cải tạo, tổ chức và sắp xếp lại công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố thành các ngành kinh 
tế kỹ thuật, theo hướng chuyên môn hóa, hợp tác hóa.
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3. Đến năm 1985 phải hoàn thành cơ bản công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp, 
công nghiệp và nông nghiệp của Thành phố. Củng 
cố và phát triển nhanh kinh tế quốc doanh, kinh tế 
tập thể. Hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp ngoại 
thành dưới hình thức tập đoàn và hợp tác xã sản xuất.

4. Đẩy mạnh cách mạng khoa học kỹ thuật tương 
xứng với vị trí then chốt trong ba cuộc cách mạng và 
tương xứng với vị trí trung tâm khoa học và kỹ thuật 
của Thành phố. Lấy việc phục vụ Thành phố và toàn 
khu vực làm mục tiêu hoạt động của các ngành khoa 
học kỹ thuật. 

5. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc cách mạng tư tưởng 
và văn hóa. Gắn chặt cách mạng tư tưởng, văn hóa 
với cách mạng quan hệ sản xuất và cách mạng khoa 
học kỹ thuật để cải tạo và phát triển toàn diện Thành 
phố. Đặc biệt coi trọng mối quan hệ giữa cách mạng 
tư tưởng và văn hóa với phong trào lao động sản xuất 
của đông đảo quần chúng. Đẩy mạnh xây dựng nền 
văn hóa mới, lối sống mới và con người mới xã hội 
chủ nghĩa, đấu tranh xóa bỏ những tàn dư văn hóa 
cũ, đồi trụy, phản động làm cho cuộc sống Nhân dân 
Thành phố càng gắn bó với lao động, lành mạnh, văn 
minh, xứng đáng với thành phố mang tên Bác.

6. Nâng cao cảnh giác cách mạng, phát động mạnh 
mẽ phong trào quần chúng bảo vệ Tổ quốc, củng cố 
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và tăng cường các lực lượng an ninh quốc phòng; bảo 
đảm đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của địch, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong 
mọi tình huống chiến tranh có thể xảy ra.

7. Nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện của Đảng bộ. Tăng cường hiệu 
lực thực hiện của bộ máy chính quyền trong quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội và tổ chức đời sống. Phát động 
mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng mà đẩy 
mạnh việc xây dựng, phát triển Đảng, Đoàn nhất là 
trong công nhân trực tiếp sản xuất; trong khu vực: 
giáo dục và những nơi chưa có tổ chức cơ sở Đảng 
hoặc chưa có đảng viên. Khẩn trương xây dựng Đảng 
trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống mọi biểu 
hiện tiêu cực, quan liêu xa với quần chúng. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu lớn 
về kinh tế - xã hội trong 2 năm 1984 - 1985 là: tốc độ 
phát triển sản xuất công nghiệp tăng từ 10 - 15%, giải 
quyết việc làm cho 15 vạn lao động, vận tải hàng hóa 
tăng từ 7 - 10%/năm, khối lượng vận chuyển tăng 
từ 20 - 30%/năm, sản xuất lương thực đạt 270.000 - 
280.000 tấn, chăn nuôi heo đạt 270.000 - 300.000 con, 
xuất khẩu đạt 120 - 160 triệu USD/R, nhập khẩu đạt 
140 triệu - 180 triệu USD/R v.v…

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III 
gồm 58 ủy viên (trong đó có 2 ủy viên dự khuyết). 
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DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ 

KHÓA III (1984 - 1985)

1. Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Bí thư 

2. Đồng chí Mai Chí Thọ - Phó Bí thư 

3. Đồng chí Phan Minh Tánh - Phó Bí thư

4. Đồng chí Phan Văn Khải - Phó Bí thư

5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn (Năm Ẩn) - Ủy viên 
Ban Thường vụ 

6. Đồng chí Mai Văn Bảy - Ủy viên Ban Thường vụ

7. Đồng chí Võ Trần Chí - Ủy viên Ban Thường vụ

8. Đồng chí Nguyễn Võ Danh (Bảy Dự) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

9. Đồng chí Phạm Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường 
vụ

10. Đồng chí Trần Văn Phú (Năm Mân) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

11. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh (Tám Thanh) -  
Ủy viên Ban Thường vụ
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12. Đồng chí Lê Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ

13. Đồng chí Lê Công Trung (Tư Trung) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

14. Đồng chí Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) -  
Ủy viên Ban Thường vụ

15. Đồng chí Lê Thanh Vân (Sáu Ngọc) - Ủy viên  
Ban Thường vụ

16. Đồng chí Nguyễn Công Ái (Bảy Ái) - Ủy viên  
Ban Chấp hành 

17. Đồng chí Nguyễn Thái Bảo (Năm Bảo) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

18. Đồng chí Võ Thị Bằng (Hai Bằng) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

19. Đồng chí Lê Khắc Bình (Hai Bình) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

20. Đồng chí Lê Quang Chánh (Hai Chánh) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

21. Đồng chí Lữ Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp 
hành

22. Đồng chí Võ Thành Công (Sáu Công) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

23. Đồng chí Võ Văn Cương - Ủy viên Ban Chấp 
hành
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24. Đồng chí Trần Văn Danh (Ba Trần) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

25. Đồng chí Phan Ngọc Dung (Năm Dung) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

26. Đồng chí Nghị Đoàn (Sáu Lâm) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

27. Đồng chí Trương Kỳ Đức (Tư Đức) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

28. Đồng chí Đỗ Hoàng Hải (Năm Khoa) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

29. Đồng chí Nguyễn Văn Hanh (Tám Dân) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

30. Đồng chí Trương Mỹ Hoa (Bảy Thư) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

31. Đồng chí Lý Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành 

32. Đồng chí Dương Minh Hồ (Tám Hồ) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

33. Đồng chí Nguyễn Hộ (Năm Hộ) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

34. Đồng chí Trương Thị Hồng (Hai Hồng) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

35. Đồng chí Nguyễn Văn Huấn (Ba Huấn) - Ủy viên 
Ban Chấp hành
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36. Đồng chí Dương Đăng Khải (Năm Khải) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

37. Đồng chí Lâm Văn Lá (Út Lá) - Ủy viên Ban Chấp 
hành

38. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Ban Chấp 
hành

39. Đồng chí Nguyễn Văn Luân (Ba Luân) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

40. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành

41. Đồng chí Nguyễn Văn Nam (Năm Nam) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

42. Đồng chí Lê Đình Nhơn (Chín Lê) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

43. Đồng chí Trương Tấn Sang (Tư Sang) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

44. Đồng chí Phạm Văn Thanh (Hai Thanh) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

45. Đồng chí Tống Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

46. Đồng chí Võ Viết Thanh (Bảy Thanh) - Ủy viên 
Ban Chấp hành 

47. Đồng chí Dương Đình Thảo (Sáu Thảo) - Ủy viên 
Ban Chấp hành
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48. Đồng chí Phạm Phương Thảo - Ủy viên Ban Chấp 
hành

49. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng (Năm Thắng) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

50. Đồng chí Ca Lê Thuần - Ủy viên Ban Chấp hành

51. Đồng chí Đào Hoàng Thúy (Ba Thúy) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

52. Đồng chí Nguyễn Văn Thuyền (Ba Tôn) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

53. Đồng chí Lê Văn Trung (Tư Trung) - Ủy viên Ban 
Chấp hành

54. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp 
hành

55. Đồng chí Phạm Thị Vũ (Ba Vũ) - Ủy viên Ban 
Chấp hành

56. Đồng chí Nguyễn Tấn Xê (Năm Xê) - Ủy viên Ban 
Chấp hành 

Ủy viên dự khuyết:

1. Đồng chí Phạm Thị Kiểm (Ba Kiểm)

2. Đồng chí Lê Quang Trương (Tư Trương)



Phần 3
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ  
LẦN THỨ IV 

NHIỆM KỲ 1986 - 1990

* Thông tin chung 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IV 
được chuẩn bị từ đầu năm 1986. Dựa trên cơ sở dự 
thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ VI của Đảng, 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần IV (10-1986).
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với tinh thần tôn trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, 
nói rõ sự thật, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nghiên cứu, 
phân tích sâu sắc những khuyết điểm, sai lầm trong 10 
năm xây dựng và phát triển Thành phố từ khi Thành 
phố được giải phóng, trên cơ sở đó Dự thảo văn kiện 
trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IV 
theo tinh thần đổi mới với nội dung cốt lõi là: đổi mới 
cách nghĩ, cách làm, đổi mới tổ chức cán bộ nhằm 
thực hiện quyết tâm của Thành ủy là xóa bỏ cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp chuyển hoạt động kinh tế 
sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ IV tại Đại hội.
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Sau gần 1 năm chuẩn bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Thành phố lần thứ IV được tiến hành từ ngày 22 đến 
ngày 30-10-1986 tại Hội trường Thành phố. Về dự Đại 
hội có 597 đại biểu chính thức thay mặt cho 63.306 
đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Phạm Hùng 
và đồng chí Nguyễn Văn Linh - Ủy viên Bộ Chính trị 
thay mặt Trung ương Đảng về dự Đại hội.

Nhiệm vụ của Đại hội là đánh giá đúng thành quả 
đã đạt được, những thiếu sót, sai lầm đã mắc phải, 
vạch ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đúng 
đắn để đưa Thành phố vượt qua khó khăn, tiếp tục đi 
lên một cách mạnh mẽ và vững chắc trong công cuộc 
cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 
góp phần tích cực tháo gỡ những khó khăn chung 
nhằm ổn định tình hình, thực hiện có kết quả nghị 
quyết Đại hội VI của Đảng.

*  Những thành tựu chính của Đảng bộ Thành phố  
nhiệm kỳ 1982 - 1985

Đại hội đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng lần thứ V, Nghị quyết 01 của Bộ Chính 
trị và Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Thành phố, 
trong đó có một số thành tựu cụ thể như sau:
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Trên lĩnh vực kinh tế

- Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 
trong điều kiện phải vượt qua rất nhiều khó khăn,  
đã liên tục đạt được các chỉ tiêu về giá trị tổng 
sản lượng và tốc độ phát triển do Đại hội III đề ra 
(14,9%/10 - 15%). Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn 
Thành phố (cả xí nghiệp Trung ương và địa phương) 
đã chú ý đầu tư chiều sâu, trang bị thêm một số thiết 
bị phụ tùng, xây dựng một số cơ sở mới để sản xuất 
hàng xuất khẩu và tiêu dùng. Riêng công nghiệp địa 
phương trong 3 năm đã đầu tư trên 30 triệu R/USD 
để xây dựng và mở rộng các cơ sở dệt, đay, chế biến 
hàng xuất khẩu, mở rộng liên kết kinh tế với một số 
tỉnh để tạo nguồn hàng xuất khẩu. Một số ngành 

Nhà máy luyện thép Nhà Bè - Đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lao động năm 1985 và năm 2000.
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công nghiệp của Thành phố đã kiên trì thực hiện chủ 
trương giao quyền chủ động cho cơ sở, bước đầu mở 
rộng liên kết kinh tế tạo ra một số sản phẩm mới, tiểu 
công nghiệp và thủ công nghiệp tiếp tục phát triển 
thu hút được nhiều lao động, sản xuất thêm nhiều 
mặt hàng đa dạng và phong phú. 

- Sản xuất nông nghiệp và xây dựng vùng nông thôn 
ngoại thành đã có một số biến đổi lớn; xây dựng quy 
hoạch, hợp tác hóa nông nghiệp (đưa được trên 80% 
hộ nông dân và diện tích canh tác vào các hình thức 
làm ăn tập thể, chủ yếu là tập đoàn sản xuất). Đã phát 
triển một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và bước 
đầu xây dựng được mô hình nông - công - thương -  
tín trên địa bàn xã. Các huyện đã hoàn thành việc 
quy hoạch vùng, hình thành các vùng chuyên canh. 

Làm muối tại Nông trường Lý Nhơn - Duyên Hải (nay là huyện Cần Giờ).
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Thành phố đã tập trung sức xây dựng thêm một số 
công trình lớn phục vụ ngoại thành có ý nghĩa như: 
đường Nhà Bè - Duyên Hải, kinh đông Củ Chi, hệ 
thống điện phục vụ các vùng trồng lúa năng suất cao, 
trồng rau và cây công nghiệp ngắn ngày. Việc trồng và 
bảo vệ rừng đã vượt chỉ tiêu kế hoạch. Việc xây dựng 
vành đai xanh, vành đai thực phẩm, cây công nghiệp, 
cây chất đốt, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải 
sản để phục vụ cho nội thành và xuất khẩu tuy có tiến 
bộ nhưng chưa đạt chỉ tiêu Đại hội III đề ra.

 Tuy còn nhiều khó khăn, khuyết điểm, nhưng 
nhìn chung sau hơn 11 năm, ngoại thành là nơi có 
nhiều biến đổi rõ rệt về kết cấu hạ tầng, về sản xuất 
và đời sống, nhất là ở các vùng trồng cây công nghiệp 
ngắn ngày, các vùng phát triển tiểu thủ công nghiệp 
và làm hàng xuất khẩu.

- Kinh tế đối ngoại đã tiếp tục phát huy những mặt 
làm được, đồng thời khắc phục một số khuyết điểm 
được Bộ Chính trị chỉ rõ trong Nghị quyết 01, như đã 
tập trung đầu mối giao dịch với nước ngoài, mở rộng 
quan hệ mua bán với nhiều thị trường thế giới, nhất 
là Liên Xô, Campuchia, Lào và các nước khác trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Có quan tâm nhiều hơn 
trong việc đầu tư vào khâu sản xuất chế biến hàng 
xuất khẩu. Tuy nhiên, xuất nhập khẩu vẫn chưa đạt 
được mục tiêu của Đại hội III đề ra (năm 1985, kim 
ngạch xuất khẩu chỉ đạt 82,5%, kim ngạch nhập khẩu 
chỉ đạt 56,1%) và chưa bằng mức năm 1982.
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- Phân phối lưu thông vẫn là khu vực diễn ra 
cuộc đấu tranh gay gắt giữa 2 con đường, có nhiều 
biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và 
đời sống.

Trước đổi tiền (9-1985), hoạt động phân phối lưu 
thông đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc 
nắm hàng, tạo quỹ hàng hóa, vươn lên làm chủ thị 
trường với tỷ trọng khá cao về một số mặt hàng thiết 
yếu phục vụ đời sống như: gạo, thịt heo, đường, rau, 
nước mắm… và đã mở rộng mạng lưới bán lẻ xuống 
đến từng địa bàn dân cư.

Các ngành ngân hàng, tài chính, vật giá, quản lý 
thị trường đã có cố gắng tháo gỡ một phần những 

Công ty Lương thực Thành phố đi đầu với mô hình kinh doanh mới  
theo nguyên tắc “Bán theo giá, đảm bảo kinh doanh”.
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vướng mắc của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, 
nhưng cơ chế cũ vẫn còn ảnh hưởng nặng nề làm cho 
vật tư, tiền, hàng quay rất chậm. 

Các ngành xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, 
điện lực, bưu điện, nhà đất và công trình công cộng… 
đều có mức củng cố và phát triển. 

Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đã đạt được 
một số thành tích đáng kể trong việc xóa tư sản mại 
bản, tư sản thương nghiệp; đưa từ 60% đến 80% cơ sở 
và hộ sản xuất kinh doanh cá thể trong công, nông, 
thương nghiệp vào những hình thức kinh tế quá độ 
thích hợp: củng cố và tăng cường đáng kể khu vực 

Sinh viên, học sinh làm thủy lợi  
tại Khu kinh tế Lê Minh Xuân.



111THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

kinh tế quốc doanh và tập thể; bước đầu xây dựng 
con người lao động mới xã hội chủ nghĩa. Trong chỉ 
đạo cải tạo đã tập trung vào những ngành và khu vực 
trọng điểm, đã quan tâm nghiên cứu và ban hành 
một số chính sách phục vụ cải tạo. 

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội

- Việc giải quyết đời sống vật chất đối với cán bộ, 
công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, những 
người trong diện chính sách và nhân dân lao động 
nghèo trên cơ sở phát triển sản xuất là mục tiêu được 
quan tâm thường xuyên của Đảng bộ và chính quyền 
các cấp. Trong ba năm đã giải quyết việc làm cho hơn 
20 vạn người (chỉ tiêu Đại hội III: 15 vạn người). Đối 
với công nhân, đã giải quyết đời sống theo hướng 
tăng thu nhập bằng cách tăng năng suất hạ giá thành 
sản phẩm, thực hiện lương khoán tiền thưởng, bữa 
ăn giữa ca… Thực hiện chế độ trợ cấp đối với những 
nhân viên đời sống gặp khó khăn, ưu tiên cho thương 
binh, người nghỉ hưu, giáo viên, nhân viên y tế, các 
gia đình chính sách… Giải quyết một phần khó khăn 
về đi lại, học hành, chữa bệnh và nhà ở (trong ba năm 
đã giải quyết được trên 14.000 căn hộ). Những việc 
làm đó đã ảnh hưởng tốt trong quần chúng, nhưng 
vì nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm không ổn 
định, vật giá leo thang quá nhanh, nên đời sống của 
người lao động, nhất là những người có đồng lương 
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cố định từ sau đổi tiền và tổng điều chỉnh giá (tháng 
9-1985) đã giảm sút rất nghiêm trọng.

Hoạt động khoa học và kỹ thuật từng bước gắn được 
với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp đã mang lại kết quả thiết thực và bước đầu phát 
triển ở một số đơn vị quận huyện, phường xã. Phong 
trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục phát 
triển ở các cơ sở sản xuất, góp phần giải quyết nguyên 
liệu, vật tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

- Công tác giáo dục đào tạo có mức chuyển về 
phương thức đào tạo, bước đầu gắn yêu cầu phát triển 
giáo dục với hoạt động kinh tế - xã hội, gắn đào tạo 

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên  
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
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với sử dụng, nhất là đổi mới nhận thức từ nhà trường 
“dạy chữ” thành nhà trường “dạy chữ, dạy người và 
dạy nghề”, đã xóa được việc học ca 4. Số người học bổ 
túc văn hóa tăng gần 2 lần so với nhiệm kỳ trước. Bước 
đầu có quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, đội ngũ công nhân. 

- Hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhất là phong 
trào văn hóa văn nghệ quần chúng tiếp tục phát triển 
tốt. Các hoạt động văn hóa, thông tin đã phục vụ tốt 
các ngày lễ lớn và phát triển xuống tận cơ sở. Đến 
năm 1985 đã có trên 3.000 đội văn nghệ và thông tin 
ở cơ sở; 278 nhà văn hóa và câu lạc bộ, có gần 25% gia 
đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa mới. Nhiều tiết 
mục văn nghệ và một số tác phẩm văn học nghệ thuật 
đã tác động tốt vào đời sống tinh thần của Nhân dân 
Thành phố. Một số tiết mục nghệ thuật đã được giải 
thưởng trong và ngoài nước.

- Các công cụ thông tin đại chúng và xuất bản đã 
góp phần phổ biến các chủ trương chính sách của 
Đảng, giới thiệu các mô hình làm ăn giỏi, phục vụ 
tốt kỷ niệm 10 năm giải phóng Thành phố. Hệ thống 
phát thanh, truyền thanh và đài truyền hình Thành 
phố có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, 
giáo dục. Chương trình của Đài Hoa Sen II là nét mới 
trong hoạt động truyền hình của Thành phố. Báo, đài 
đã có nhiều cố gắng phục vụ đợt tự phê bình - phê 
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bình trong Đảng, khơi dậy sinh hoạt dân chủ, góp 
phần thúc đẩy phong trào đấu tranh chống tiêu cực 
trong nội bộ và ngoài xã hội. 

- Các ngành y tế, thể dục thể thao, bảo vệ bà mẹ và 
trẻ em đã có nhiều cố gắng góp phần tích cực trong 
việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và nâng cao sức khỏe 
cho Nhân dân. Ngành y tế khắc phục khó khăn về 
thuốc men, dụng cụ y tế, kinh phí, giường bệnh, vật 
tư, nguyên liệu sản xuất thuốc… đã đáp ứng được 
một phần quan trọng nhu cầu phòng chữa bệnh cho 
Nhân dân Thành phố và một bộ phận Nhân dân các 
tỉnh trong khu vực. Trong ba năm đã tăng thêm 1.000 
giường nhi và sản, đã mở rộng và sửa chữa 3 bệnh 
viện: Bình Dân, Phụ Sản, Nhi Đồng 2 (đạt chỉ tiêu Đại 
hội III đề ra). Mạng lưới y tế phường xã bước đầu được 
củng cố, có khoảng 40% phường xã đạt “5 dứt điểm”. 
Đã hạ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên từ 1,9% xuống 
1,7%. Trong điều kiện đời sống và phương tiện làm 
việc còn quá khó khăn, nhiều thầy thuốc và nhân viên 
y tế vẫn hết lòng chăm sóc người bệnh.

 Hoạt động thể dục thể thao có nhiều tiến bộ 
trong việc vận động, tổ chức phong trào quần chúng 
rèn luyện thân thể… 

 Hoạt động của ngành bảo vệ bà mẹ và trẻ em tuy 
có phát triển, đưa được 60% con cán bộ công nhân 
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viên chức vào nhà trẻ nhưng mới đạt 12% so với tổng 
số các cháu trong độ tuổi.

- Công tác thương binh - xã hội có nhiều cố gắng 
trong việc thực hiện chính sách đối với người nghỉ 
hưu, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với 
cách mạng, gia đình nghèo khó. Một số trường giáo 
dục lao động đạt được kết quả tốt, nhất là các trường 
do lực lượng Thanh niên xung phong phụ trách. 

Công tác an ninh quốc phòng đạt được những kết 
quả tốt trong việc giữ gìn an ninh chính trị, tuyển 
quân, làm nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ Tổ quốc và góp 
phần đánh bại một bước kiểu chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch trên địa bàn Thành phố.

 Về an ninh trật tự, đã tiếp tục phát động phong 
trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an đã 
tổ chức phong trào học tập và làm theo 6 điều Bác 
Hồ dạy, củng cố công an khu vực. Đã phát hiện và 
xử lý một số vụ án chính trị phản động lớn, bắt và 
trừng trị nghiêm khắc một số tên tổ chức vượt biên, 
đầu cơ tích trữ, làm hàng giả, bán hàng lậu. Về quốc 
phòng đã xây dựng được lực lượng dân quân tự vệ ở 
cơ sở đạt tỷ lệ 8% dân số (vượt chỉ tiêu Đại hội III). 
Đã bước đầu tập hợp quân dự bị. Tuyển quân hàng 
năm đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng tân binh có khá 
hơn. Con em Thành phố đã làm tốt nghĩa vụ quốc tế 
với nhân dân Campuchia anh em.
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 Các cơ quan kiểm sát, tòa án, thanh tra, tư pháp 
có cố gắng thực hiện nhiệm vụ của ngành, góp phần 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Tình hình chuyển biến các giai cấp, các tầng lớp 
dân cư và các phong trào hành động cách mạng của 
quần chúng

Qua 11 năm (1975 - 1986), cơ cấu xã hội ở Thành 
phố đã trải qua những biến đổi cách mạng sâu sắc. 
Các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ về cơ bản, xuất hiện 
những tiền đề xã hội cho các giai cấp và tầng lớp quần 
chúng đoàn kết, lao động trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đến năm 1986 
đã có 64% lao động xã hội tham gia các lĩnh vực khác 
nhau của nền kinh tế quốc dân, hơn 10 vạn gia đình 
có con em gia nhập lực lượng vũ trang, gần 3 vạn 
gia đình có con em đi thanh niên xung phong, trên 
20 vạn đoàn viên thanh niên cộng sản và gần 1 triệu 
rưỡi hội viên các đoàn thể quần chúng. Quá trình bổ 
sung nguồn lao động mới từ thế hệ trẻ, năng động, có 
trình độ học vấn khá, đang làm trẻ hóa nhanh chóng 
các giai cấp cơ bản. Nhìn chung, trong khó khăn, 
công nhân, nông dân, trí thức, các tầng lớp nhân dân 
lao động, các giới đồng bào, tín đồ các tôn giáo, các 
dân tộc dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đã tiếp 
tục phát huy truyền thống đoàn kết đấu tranh cách 
mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành 



117THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

tiết kiệm, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố quốc phòng; 
đã kiên trì chịu đựng, vượt qua mọi khó khăn, đóng 
góp tích cực vào sự nghiệp cải tạo, xây dựng và bảo 
vệ Thành phố. Gương mặt văn hóa của Thành phố 
với các lớp học ban đêm, các “lớp tình thương”, các tụ 
điểm sinh hoạt thiếu nhi, các hoạt động văn hóa văn 
nghệ quần chúng, các cuộc thi thể thao và biểu diễn 
thể dục… thường xuyên diễn ra hào hứng và sôi nổi. 

Công tác đối ngoại đã thực hiện tốt việc đón tiếp 
và làm việc với các đoàn khách quốc tế, giải quyết tốt 
mối quan hệ đối với các tỉnh, thành phố kết nghĩa, 
góp phần đáng kể vào thành tích đối ngoại chung của 
cả nước.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp và cô Ba Thi  
tiếp các Doanh nhân nước ngoài.
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Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể

- Công tác xây dựng Ðảng: Sau hơn 11 năm phấn 
đấu, Ðảng bộ Thành phố đã từng bước xây dựng được 
một Ðảng bộ năng động, đoàn kết nhất trí, bước đầu 
phát huy tiềm năng của cơ sở và quần chúng, đặc biệt 
đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ trẻ có triển 
vọng. Trong 3 năm, đã bồi dưỡng, đào tạo hơn 14.000 
cán bộ, đảng viên theo các chương trình lý luận chính 
trị, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Thành ủy và 
các cấp ủy đảng đã quan tâm đến việc củng cố các loại 
hình cơ sở, tăng cường cán bộ lãnh đạo cho một số 
ngành kinh tế quan trọng. Từng bước phát huy vai trò 
chủ động của cấp quận, huyện và phường xã. Ðã chú 
ý việc phát triển Ðảng trong lực lượng trẻ, nữ và công 
nhân trực tiếp sản xuất. Ðã phát triển hơn 13.000 
đảng viên mới, trong đó có trên 2.000 đảng viên trực 
tiếp sản xuất. Bước đầu đã tiến hành công tác kiểm 
tra việc thực hiện các quyết định, nhất là ở cấp quận, 
huyện. Ðã xử lý 2.257 trường hợp đảng viên vi phạm 
kỷ luật, trong đó có 731 trường hợp đưa ra khỏi Ðảng.

- Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có 
nhiều hoạt động sáng tạo, xung kích trên nhiều lĩnh 
vực; chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc 
phòng và khoa học kỹ thuật....; đã đào tạo được một 
đội ngũ cán bộ năng nổ nhiệt tình. Lực lượng thanh 
niên xung phong đã trở thành mô hình trường vừa 
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học vừa làm lớn nhất của Thành phố, là một trong 
những phương thức đào tạo cán bộ rất lớn của Ðảng 
và Nhà nước.

- Bộ máy chính quyền các cấp đã trải qua nhiều lần 
củng cố, có bước trưởng thành trong việc quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, chăm lo đời sống 
quần chúng. Hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp 
đã có tiến bộ trong việc tiếp xúc, phản ảnh nguyện 
vọng của cử tri, nhất là Hội đồng nhân dân cấp thành 
phố đã bước đầu phối hợp với Mặt trận và các đoàn 
thể kiểm tra một số hoạt động của Ủy ban nhân dân.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng gặp gỡ gương điển hình Thanh niên tiên tiến 
toàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 1983.
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* Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 1986 - 1990 

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu bao 
trùm của Thành phố đến năm 1990 là: “Ra sức ổn 
định tình hình kinh tế - xã hội mà quan trọng nhất là 
ổn định và phát triển sản xuất, ổn định thị trường giá 
cả, ổn định và cải thiện một bước đời sống, giữ vững 
an ninh và trật tự xã hội, tạo điều kiện tích lũy để đẩy 
mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong những 
năm tiếp theo, trên cơ sở kiên định lập trường giai cấp 
công nhân, tăng cường chuyên chính vô sản, lấy dân 
làm gốc, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể xã 
hội chủ nghĩa của Nhân dân lao động”.

Để thực hiện phương hướng, mục tiêu trên, Đại 
hội đã đề ra 14 nhiệm vụ chủ yếu là:

1. Ổn định và phát triển sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đi đôi với thực 
hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

2. Phát huy quyền làm chủ tập thể của Nhân dân 
lao động, kiên quyết lập lại trật tự trong phân phối lưu 
thông, trong quản lý thị trường trên địa bàn Thành 
phố, nghiêm trị bọn đầu cơ tích trữ, nâng giá, làm và 
bán hàng giả phá hoại kinh tế.

3. Tập trung giải quyết đời sống cho cán bộ, công 
nhân viên chức, nhất là thương bệnh binh, bộ đội, 
công an, giáo viên, nhân viên y tế, công nhân vệ sinh, 
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người nghỉ hưu, các gia đình thuộc diện chính sách, 
những người lao động nghèo, neo đơn gặp khó khăn.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, 
mũi nhọn của kinh tế Thành phố.

5. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và đổi mới tổ 
chức trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

6. Củng cố quan hệ sản xuất mới, nâng cao chất 
lượng các tổ chức kinh tế tập thể, tiếp tục cải tạo xã hội 
chủ nghĩa bằng những hình thức và bước đi thích hợp.

7. Ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
vào các ngành sản xuất, coi trọng nghiên cứu, áp 
dụng khoa học xã hội và khoa học quản lý vào các 
lĩnh vực hoạt động của Thành phố.

8. Đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
xây dựng nền văn hóa mới và con người mới xã hội 
chủ nghĩa.

9. Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, y 
tế, thể dục thể thao…

10. Tăng cường công tác an ninh quốc phòng, bảo 
vệ Thành phố, bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện nghiêm 
chỉnh pháp chế xã hội chủ nghĩa.

11. Thấu suốt quan điểm lấy dân làm gốc, nêu cao 
vai trò của các đoàn thể và Mặt trận, đẩy mạnh công 
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tác vận động quần chúng, phát huy mạnh mẽ quyền 
làm chủ tập thể của Nhân dân lao động.

12. Tăng cường củng cố chính quyền các cấp vững 
mạnh, làm tốt chức năng quản lý kinh tế - xã hội và 
quản lý nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ tập thể 
của Nhân dân lao động.

13. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức, có sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo 
và năng lực tổ chức thực hiện tương xứng với yêu cầu 
nhiệm vụ và vị trí của Thành phố. Xây dựng Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh.

14. Tăng cường mối quan hệ giữa Thành phố với 
các tỉnh trong khu vực, với cả nước và khu vực phía 
Nam Đông Dương.

Đại hội cũng đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu đến 
năm 1990 như:

- Tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp, bình 
quân hàng năm trong 5 năm (1986 - 1990) là từ 15% 
trở lên.

- Nông nghiệp: đạt 320.000 tấn lương thực, 320.000 
tấn rau, 27.000 tấn đậu phộng, 280.000 tấn mía, 
36.000 tấn thơm, 3.500 tấn thuốc lá; 450.000 con heo 
với sản lượng 38.000 tấn heo hơi, 70.000 bò, trong đó 
có 10.000 bò sữa (4.000 con bò vắt sữa), trên 700 tấn 
thịt gà công nghiệp; đánh bắt 42.000 tấn thủy hải sản, 
6.000 tấn cá nuôi. 
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- Về lâm nghiệp, đảm bảo che phủ 30% diện tích 
tự nhiên, trồng thêm 10.000 héc-ta rừng tập trung, và 
30 triệu cây phân tán, khai thác 100.000 m3 gỗ. Tổng 
kim ngạch xuất khẩu khu vực nông lâm ngư nghiệp 
đạt khoảng 60 triệu R/USD/năm.

- Đến năm 1990, doanh số xuất khẩu đạt 450 triệu 
R/USD và doanh số nhập khẩu đạt 550 triệu R/USD.

- Về giao thông vận tải: Ðến 1990 tăng gấp đôi 
lượng vận chuyển hành khách trên địa bàn Thành 
phố; tốc độ bình quân hàng năm về tấn vận chuyển 
hàng hóa từ 7% trở lên.

- Nhà đất: đến 1990 điều chỉnh và xây mới 25.000 
căn hộ (trong đó có khoảng 20.000 căn hộ xây mới).

- Về dân số - việc làm: Đến năm 1990, số người 
cần bố trí việc làm là trên 40 vạn; tỷ lệ phát triển dân 
số tự nhiên dưới 1,5%.

- Về công tác quốc phòng: Ðến năm 1990 đạt 
12% dân số được huấn luyện tốt, có khả năng hoạt 
động chiến đấu tại chỗ. Bảo đảm 15% đảng viên 
trong độ tuổi và 50% đoàn viên ở cơ sở tham gia 
dân quân tự vệ.

- Về phát triển Đảng: Từ 1986 - 1990 phấn đấu 
nâng tỷ lệ đảng viên công nhân trực tiếp sản xuất 
trong Ðảng bộ từ 5% lên 10%.
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Với tinh thần đổi mới là “vấn đề sống còn của 
chúng ta”, Ðại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, 
chiến sĩ và Nhân dân Thành phố hãy ra sức lao động, 
chiến đấu và học tập, đổi mới cách nghĩ, cách làm, 
đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, đổi mới phong 
cách làm việc, đổi mới tổ chức và cán bộ để nhanh 
chóng vượt qua tình hình khó khăn, thực hiện thắng 
lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc 
phòng do Ðại hội lần thứ IV Ðảng bộ Thành phố và 
Nghị quyết của Ðại hội lần thứ VI của Ðảng đề ra. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 
IV gồm 68 ủy viên, trong đó có 58 ủy viên chính thức 
và 10 ủy viên dự khuyết.
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DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ 

KHÓA IV (1986 - 1990)

1.  Đồng chí Võ Trần Chí (Hai Chí) - Bí thư 

2.  Đồng chí Nguyễn Võ Danh (Bảy Dự) - Phó Bí thư 

3.  Đồng chí Phan Văn Khải (Sáu Khải) - Phó Bí thư 

4.  Đồng chí Nguyễn Công Ái (Bảy Ái) - Ủy viên  
Ban Thường vụ

5.  Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn (Năm Ẩn) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

6.  Đồng chí Mai Văn Bảy - Ủy viên Ban Thường vụ

7.  Đồng chí Lê Khắc Bình (Hai Bình) - Ủy viên  
Ban Thường vụ

8.  Đồng chí Võ Văn Cương (Năm Cương) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

9.  Đồng chí Nguyễn Văn Hanh (Tám Dân) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

10.  Đồng chí Trương Mỹ Hoa (Bảy Thư) - Ủy viên 
Ban Thường vụ



126 THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

11.  Đồng chí Phạm Văn Hùng (Ba Hùng) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

12.  Đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường) -  
Ủy viên Ban Thường vụ

13.  Đồng chí Trần Văn Phú (Năm Mân) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

14.  Trương Tấn Sang (Tư Sang) - Ủy viên Ban Thường 
vụ

15.  Đồng chí Võ Viết Thanh (Bảy Thanh) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

16.  Đồng chí Lê Văn Triết (Tư Triết) - Ủy viên  
Ban Thường vụ

17.  Đồng chí Lê Công Trung (Tư Trung) - Ủy viên 
Ban Thường vụ 

18.  Đồng chí Lê Văn Trung (Tư Trung) - Ủy viên  
Ban Thường vụ

19.  Đồng chí Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) -  
Ủy viên Ban Thường vụ

20.  Đồng chí Lê Thanh Vân (Sáu Ngọc) - Ủy viên  
Ban Thường vụ

21.  Đồng chí Nguyễn Văn Anh (Năm Anh) - Ủy viên 
Ban Chấp hành 
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22.   Đồng chí Nguyễn Thái Bảo (Năm Bảo) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

23.  Đồng chí Phạm Ngọc Bi (Hai Bi) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

24.  Đồng chí Lê Quang Chánh (Hai Chánh) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

25.  Đồng chí Lê Minh Châu (Ba Cảnh) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

26.  Đồng chí Võ Thành Công (Sáu Công) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

27.  Đồng chí Trần Văn Danh (Ba Trần) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

28.  Đồng chí Phan Ngọc Dung (Năm Dung) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

29.  Đồng chí Trần Chí Đáo - Ủy viên Ban Chấp hành

30.  Đồng chí Nghị Đoàn (Sáu Lâm) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

31.  Đồng chí Trương Kỳ Đức (Tư Đức) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

32.  Đồng chí Đinh Thị Gái - Ủy viên Ban Chấp hành

33.  Đồng chí Đỗ Hoàng Hải (Năm Khoa) - Ủy viên 
Ban Chấp hành



128 THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

34.  Đồng chí Lê Thanh Hải (Hai Nhựt) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

35.  Đồng chí Võ Ngọc Hải (Tám Hải) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

36.  Đồng chí Bùi Quang Hảo (Hai Mô) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

37.  Đồng chí Dương Minh Hồ (Tám Hồ) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

38.  Đồng chí Trương Thị Hồng (Hai Hồng) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

39.  Đồng chí Dương Đăng Khải (Năm Khải) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

40.  Đồng chí Đoàn Văn Khuy (Sáu Khuy) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

41.  Đồng chí Lâm Văn Lá (Út Lá) - Ủy viên Ban Chấp 
hành

42.  Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Ban Chấp 
hành

43.  Đồng chí Nguyễn Văn Luân (Ba Luân) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

44.  Đồng chí Nguyễn Văn Nam (Năm Nam) -  
Ủy viên Ban Chấp hành
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45.  Đồng chí Đặng Hữu Ngọc - Ủy viên Ban Chấp 
hành

46.  Đồng chí Vương Hữu Nhơn - Ủy viên Ban  
Chấp hành

47.  Đồng chí Nguyễn Thành Sậy (Mười Sậy) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

48.  Đồng chí Trần Văn Tạo (Tư Tạo) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

49.  Đồng chí Phạm Văn Thanh (Hai Thanh) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

50.  Đồng chí Lê Văn Thành (Bảy Thành) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

51.  Đồng chí Phạm Phương Thảo - Ủy viên Ban  
Chấp hành

52.  Đồng chí Hồ Thị Thiện - Ủy viên Ban Chấp hành

53.  Đồng chí Ca Lê Thuần - Ủy viên Ban Chấp hành

54.  Đồng chí Nguyễn Văn Tòng (Sáu Tòng) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

55.  Đồng chí Đỗ Ngọc Trinh (Bảy Hà) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

56.  Đồng chí Dương Quang Trung (Tư Trung) -  
Ủy viên Ban Chấp hành
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57.   Đồng chí Lê Quang Trương (Tư Trương) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

58.  Đồng chí Nguyễn Tấn Xê (Năm Xê) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

 Ủy viên dự khuyết:

1.  Đồng chí Võ Minh Bổn

2.  Đồng chí Nguyễn Văn Đức

3.  Đồng chí Phan Bửu Hòa

4.  Đồng chí Châu Thị Kim

5.  Đồng chí Trang Sĩ Liêm

6.  Đồng chí Lê Văn Năm

7.  Đồng chí Nguyễn Thị Nhị

8.  Đồng chí Lê Thị Suông

9.  Đồng chí Lê Văn Thanh

10.  Đồng chí Lê Thị Vân
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ  
LẦN THỨ V 

NHIỆM KỲ 1991 - 1995  
(Có 2 vòng)

* Thông tin chung

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V (vòng 1)

Đại hội diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7-5-1991 tại 
Hội trường Thành phố. 492 đại biểu của Đảng bộ các 
cấp về dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Bản tổng 
hợp ý kiến của các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đối 
với 5 văn kiện chuẩn bị trình Đại hội toàn quốc lần 
thứ VII của Đảng và nêu ra những nhóm vấn đề để 
Đại hội thảo luận.

Tại Đại hội đã có hơn 200 lượt phát biểu ý kiến 
ở tổ, 14 bản tham luận trình bày tại Hội trường và 
hơn 40 bản tham luận trao đổi cho Đoàn Chủ tịch 
đã đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện dự thảo 
Đại hội VII về đánh giá tình hình; thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng; mục tiêu của 
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cách mạng Việt Nam và nhiều vấn đề giải pháp có 
tính phương hướng về chiến lược con người, về các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, văn 
hóa - văn nghệ, giáo dục, xây dựng Đảng và công tác 
vận động quần chúng.

Đại hội đã bầu 44 đại biểu chính thức và 4 đại biểu 
dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V (vòng 2)

Đại hội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26-10-1991 tại 
Hội trường Thành phố. Tham dự Đại hội có 492 đại 
biểu chính thức thay mặt cho 78.400 đảng viên của 
toàn Đảng bộ. Đồng chí Đỗ Mười - Tổng Bí thư Ban 

Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
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Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn 
Văn Linh - Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương về dự 
và phát biểu ý kiến với Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã chỉ rõ Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V có nhiệm vụ tổng 
kết thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IV; đánh giá, phân 
tích những việc làm được và chưa được, chỉ ra nguyên 
nhân ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
thực hiện, những tồn tại chủ yếu, từ đó đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ 5 năm 1991 - 1995 của Thành phố 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ VII.

* Những thành tựu chính của Đảng bộ Thành phố 
nhiệm kỳ 1986 - 1990

Sau 5 năm (1986 - 1990) thực hiện Nghị quyết Đại 
hội VI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IV của Đảng 
bộ, Thành phố đã đạt được những thành tựu sau:

Về kinh tế: Cùng cả nước thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VI của Đảng, Thành phố đã có nhiều biện 
pháp xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan 
liêu, bao cấp, từng bước hình thành tư duy đổi mới 
cơ chế quản lý, huy động mọi thành phần phát triển 
sản xuất, kinh doanh. Nền kinh tế hàng hóa vận động 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
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đã hình thành và từng bước phát triển, khơi dậy tiềm 
năng các thành phần kinh tế; năng lực sản xuất được 
nâng lên, đời sống nhân dân có nhiều mặt được cải 
thiện với nhiều mức độ khác nhau. Cụ thể trong 5 
năm (1986 - 1990), ngành công nghiệp của Thành 
phố tăng bình quân 7%/năm, sản xuất nông nghiệp 
tăng bình quân hàng năm 0,9%, tốc độ tăng bình 
quân hàng năm của xuất khẩu là 34,9%, của nhập 
khẩu là 31,5%.

Kết quả thực hiện ba chương trình kinh tế gắn 
liền với việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư và bố trí lại cơ 
cấu kinh tế. Về cơ sở hạ tầng, mỗi năm Thành phố 
dành 7 - 8% vốn ngân sách (năm 1989 - 1990: 12 - 
14%) đầu tư duy tu, bảo dưỡng và xây dựng các công 
trình trọng điểm. Thành phố đã từng bước chủ động 
đưa ra các đề án kêu gọi đầu tư. Vốn đầu tư của nước 
ngoài cho sản xuất phát triển khá, tập trung vào các 
lĩnh vực gia công chế biến công nghiệp nhẹ (67%). 

Về cơ chế quản lý, từ năm 1986, Thành phố đã 
có những quy định về tổ chức và một số chính sách 
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khuyến khích sản xuất đối với các hộ thủ công nghiệp, 
tiểu công nghiệp, cá thể, gia đình và kinh tế tập thể. 
Một số quyết định về chính sách, tổ chức và quản lý 
đối với các thành phần xí nghiệp tư nhân, công ty tư 
nhân, xí nghiệp cổ phần dưới hình thức tư bản nhà 
nước… đã giúp cho các ngành sản xuất kinh doanh 
của Thành phố có điều kiện mở rộng hoạt động.

Chủ trương của Thành phố sớm thực hiện cơ chế 
một giá, một tỷ giá, thực hiện bù giá vào lương trong 
những năm đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình xóa bao cấp, tạo ý thức quen dần với sản xuất 
hàng hóa và cơ chế thị trường. Trong lúc tiếp tục 
phát huy mối quan hệ với khu vực I, Thành phố tăng 
cường mở rộng kinh doanh với khu vực II, khuyến 
khích cán bộ, chuyên viên đi tham quan khảo sát 
thị trường nước ngoài, nhờ đó, khi thị trường Liên 
Xô, Đông Âu bị thu hẹp, Thành phố ít bị lúng túng. 
Thành phố sớm thấy tác động của mối quan hệ giữa 
tiền - hàng với vàng và đô la, tổ chức kinh doanh 
vàng bạc để từng bước đối phó với biến động của 
thị trường; nhiều lần kiến nghị với Trung ương về 
những biện pháp chống lạm phát, sửa đổi chính sách 
thuế, tài chính, ngân hàng… Một số kiến nghị đó 
được Trung ương chấp nhận và hoàn chỉnh thành 
chủ trương của Nhà nước.
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Về đời sống vật chất và văn hóa tinh thần: Bằng 
những chủ trương, chính sách phù hợp với tình cảm 
và quyền lợi thiết thân của quần chúng, Thành phố 
đã duy trì được nhiều phong trào quần chúng, thể 
hiện tinh thần cách mạng và tính năng động của 
Nhân dân Thành phố. Trong thời gian 5 năm (1986 -  
1990), Thành phố đã giải quyết được 280.000 lao 
động có việc làm ổn định, 30.000 căn nhà ở, nhà trả 
góp, sửa chữa một số chung cư, phong trào xây nhà 
tình nghĩa được mở rộng (từ 1.500 lên 5.625 căn). Về 
y tế, đến năm 1990, bình quân 10.000 dân có 11 y bác 
sĩ (so với 1985: 7), tiêm chủng mở rộng đạt trên 80%, 
việc sản xuất thuốc chữa bệnh tăng nhanh (năm 1990 
tăng gấp 4 lần năm 1985).

Hoạt động văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản 
luôn luôn gắn với nhiệm vụ chính trị, đáp ứng được 
nhu cầu đa dạng và phong phú của Nhân dân Thành 
phố, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, tạo 
không khí dân chủ trong xã hội. Nhờ sự tham gia 
tích cực của nhiều đoàn thể và tổ chức xã hội, phong 
trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở một số quận, 
huyện và cơ sở được duy trì. Từ nhiều nguồn đào 
tạo, đội ngũ những người làm công tác văn hóa, nghệ 
thuật được bổ sung lực lượng trẻ, có nhiều triển vọng 
bên cạnh đội ngũ đi trước đang tiếp tục phát huy tác 
dụng. Số đông anh chị em làm công tác văn học, nghệ 
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thuật nêu cao tinh thần yêu nước, xác định được thái 
độ trách nhiệm, kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa 
và lòng tin đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Thành 
phố đã có nhiều cố gắng xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật, phương tiện của ngành văn hóa thông tin, mặc 
dù kinh phí còn nhiều hạn chế.

Về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ: 
Hệ thống giáo dục phổ thông từng bước được đa dạng 
hóa, xã hội hóa các hình thức trường lớp; có 42 xã 
phường và 10 quận xóa mù chữ, 2 quận đạt tiêu chuẩn 
phổ cập giáo dục tiểu học (Quận 10, quận Gò Vấp). 

Nhà hát Hòa Bình được xây dựng và đưa vào hoạt động chính thức  
từ ngày 26 tháng 4 năm 1985 nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam.
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Các ngành khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu và ứng 
dụng thành công nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật về 
dầu khí, điện tử, tin học, ngành nhựa, các chất tăng 
trưởng thực vật… Công tác quản lý tiêu chuẩn, chất 
lượng đo lường có nhiều cố gắng. Các ngành khoa 
học xã hội đã tham gia tích cực vào việc nghiên cứu 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược con 
người và định hướng chính sách thế hệ trẻ, cơ chế 
quản lý hành chính; tổ chức nghiên cứu các chuyền 
đề xây dựng văn kiện Đại hội VII; có những công 
trình điều tra xã hội học có chất lượng và tổ chức 
biên soạn Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh - 
một công trình có giá trị khoa học lớn. 

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong  
là một trong ba trường THPT lâu đời nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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Về công tác quốc phòng an ninh của Thành phố 
luôn được đảm bảo, thường xuyên tổ chức giáo dục 
quốc phòng toàn dân, củng cố lực lượng vũ trang, 
đáp ứng từng bước yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, bảo 
vệ Thành phố, bảo vệ chế độ; xây dựng và thiết lập hệ 
thống phòng thủ cơ bản của Thành phố, quận, huyện. 
Lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự, công an 
nhân dân luôn được củng cố, có nhiều tiến bộ về tư 
tưởng, tổ chức, nghiệp vụ, về phẩm chất cách mạng và 
thái độ phục vụ Nhân dân.

Về công tác dân vận: Hầu hết các tầng lớp Nhân 
dân Thành phố đều nhất trí với Đại hội lần thứ VII 
của Đảng, khẳng định và tiếp tục thực hiện đường 
lối đổi mới, từ đó có những chủ trương, chính sách 

Sư đoàn Không quân 370 trong giờ huấn luyện.
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phù hợp để giữ vững ổn định, tạo điều kiện cho đất 
nước và Thành phố phát triển đi lên. Công tác vận 
động quần chúng của Đảng bộ có nhiều cố gắng từ 
khi có Nghị quyết 8 của Trung ương: nhiều cấp ủy 
đảng quan tâm hơn công tác quần chúng, tăng cường 
cán bộ cho các đoàn thể, lắng nghe ý kiến của các 
đoàn thể và quần chúng. 

Mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước của 
Thành phố với Nhân dân có tiến bộ qua thực hiện 
các chính sách đổi mới, sinh hoạt dân chủ, triển khai 
4 cuộc vận động lớn và cải tiến bước đầu thủ tục hành 
chính, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết các 
khiếu nại, tố cáo. Mặt trận và các đoàn thể có tiến bộ 
trong đổi mới phương thức hoạt động, chương trình 
hành động gắn với lợi ích thiết thân của các giới. Đã 
mở rộng các loại hình tập hợp quần chúng theo nghề 
nghiệp, sở thích, qua đó khơi dậy tính tích cực, năng 
động của các thành viên tham gia.

Đổi mới hoạt động của Nhà nước: Công tác quản 
lý của Nhà nước đã góp phần vào yêu cầu đổi mới cơ 
chế quản lý, thực hiện dân chủ hóa. Nội dung hoạt 
động của Hội đồng nhân dân các cấp được cải tiến, 
không khí tranh luận dân chủ thẳng thắn; Hội đồng 
đã giám sát và chất vấn hoạt động của ban ngành 
Nhà nước, có tác dụng thúc đẩy 4 cuộc vận động 
lớn của Thành phố. Đại biểu Hội đồng nhân dân đã 
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có định kỳ tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến của dân để 
kiến nghị lên trên hoặc đưa ra thảo luận giải quyết 
trong các kỳ họp. Đã kịp thời bãi miễn tư cách những 
đại biểu sai phạm. 

Các sở, ngành dần dần từng bước tách chức năng 
quản lý nhà nước về kinh tế ra khỏi chức năng chỉ 
đạo sản xuất kinh doanh. Thành phố đã ban hành 
nhiều quy định, chủ trương, chính sách về nhiệm vụ 
quản lý nhà nước. Thành phố thực hiện tinh giản bộ 
máy các cấp, chuyển cấp phường sang quản lý hành 
chính nhưng bộ máy vẫn còn cồng kềnh; các chức 
năng, nhiệm vụ, phạm vi, quyền hạn chưa được phân 
định hợp lý, rành mạch, có căn cứ khoa học, cụ thể: 

Đường dây 500KV Bắc - Nam là công trình truyền tải điện siêu cao áp 
đầu tiên tại Việt Nam, nối liền hệ thống điện trong cả nước,

góp phần cung cấp điện năng cho khu vực miền Trung và miền Nam.
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đã giảm 12 cơ sở, ngành; 98 phòng, ban trực thuộc 
sở; 141 phòng ban thuộc quận, huyện. Thành phố 
phát động 4 phong trào chống tham nhũng, chống 
buôn lậu, chống phiền hà dân, chống lãng phí và thực 
hành tiết kiệm.

Công tác pháp chế, pháp luật làm án, xét án, xét xử 
được quan tâm hơn, đã phối hợp tốt hơn các ngành 
khối nội chính.

Hệ thống chính trị các cấp từng bước chuyển biến 
theo hướng dân chủ hóa, tăng cường quyền lực các 
cơ quan dân cử và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đổi 
mới một bước hoạt động của các đoàn thể; bước đầu 

Loại hình nghệ thuật múa rối nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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củng cố cơ sở đảng và đổi mới sự lãnh đạo của các 
cấp bộ đảng đối với hoạt động của Nhà nước và đoàn 
thể xã hội, Đảng bớt bao biện làm thay.

Về công tác xây dựng Đảng: Đại đa số đảng 
viên trong Đảng bộ khẳng định con đường xã hội 
chủ nghĩa, vai trò nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa  
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sứ mệnh 
lãnh đạo của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; không chấp nhận đa 
nguyên, đa đảng, hiểu được âm mưu chống phá chủ 
nghĩa xã hội của các thế lực thù địch, ý thức cảnh 
giác chính trị có được nâng lên. Cán bộ, đảng viên 
tiếp thu thuận lợi quan điểm xây dựng nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước. Tính đến đầu 
quý III năm 1991, tổng số đảng viên của Đảng bộ 
Thành phố là 78.399 (có 26,4% nữ), tăng 15.093 so 
với cuối năm 1986, trong đó đảng viên kết nạp trong 
nhiệm kỳ là 15.659. Tuổi đời bình quân của đảng viên 
là 39,3. Tháng 6-1990, Thành ủy ra Nghị quyết 11 
về “Củng cố một bước tổ chức đảng”. Qua hơn một 
năm tổ chức thực hiện, đã thu được một số kết quả: 
bước đầu nâng cao chất lượng hoạt động của nhiều 
tổ chức cơ sở đảng và nâng cao một mức chất lượng 
đảng viên; giúp các cấp ủy hiểu được thực trạng đảng 
bộ mình: rút được một số kinh nghiệm tốt cho xây 
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dựng Đảng. Qua phân loại chất lượng đảng viên của 
gần 1.500 đảng bộ, chi bộ cơ sở (chiếm 60% số cơ 
sở đảng) đã triển khai Nghị quyết 11, cho thấy: có 
khoảng 35 - 40% đảng viên phấn đấu tốt, phát huy 
được vai trò tiền phong gương mẫu và có tác dụng 
lãnh đạo, khoảng 50% đảng viên đủ tư cách nhưng 
còn một số mặt yếu như: năng lực hạn chế, nhiệt tình 
giảm sút, hiệu quả công tác thấp, ít được quần chúng 
tín nhiệm; từ 10% - 15% thuộc loại yếu kém cần xem 
xét tư cách đảng viên, trong đó, tùy mức độ sai phạm 
phải thi hành kỷ luật từ khiển trách đến khai trừ hoặc 
đưa ra khỏi Đảng.

Trong nhiệm kỳ, Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 
19 về quy hoạch cán bộ dự bị. Trong 5 năm (1986 - 
1990) đã đề bạt, bố trí, điều chỉnh đội ngũ cán bộ đáp 
ứng một phần yêu cầu trước mắt, gắn với kiện toàn tổ 
chức bộ máy, trẻ hóa một phần đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý; thay thế một số cán bộ có sai lầm 
khuyết điểm, hoặc yếu về năng lực, sức khỏe, đã đưa 
hơn 13.300 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường 
lớp. Công tác kiểm tra đã góp phần giữ gìn kỷ luật 
và đấu tranh chống tiêu cực; đã xử lý bằng các hình 
thức kỷ luật 4.189 đảng viên (bằng 5,34% số đảng 
viên của Đảng bộ) trong đó cảnh cáo 1.168 (27,9%), 
cách chức 320 (7,6%), khai trừ 992 (23,7%), xóa tên 
817 (19,5%). Như vậy số đưa ra khỏi Đảng bằng hình 
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thức khai trừ và xóa tên là 1.809, bằng 2,3% số đảng 
viên của Đảng bộ. 

Những thành tựu trên của Đảng bộ và Nhân dân 
Thành phố trong 5 năm (1986 - 1990) đã khẳng định 
đường lối đổi mới của Đại hội VI của Đảng ta là sáng 
suốt và đúng đắn, đồng thời khẳng định tinh thần 
cách mạng, sự nỗ lực chung của Đảng bộ và Nhân 
dân Thành phố.

* Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1991 - 1995

Trên cơ sở phân tích tình hình quốc tế, trong nước 
và những yêu cầu khách quan đang đặt ra cho Đảng 
bộ và Nhân dân Thành phố, Đại hội đã đề ra mục tiêu 
tổng quát của Thành phố trong 5 năm 1991 - 1995 là: 
“Giữ vững ổn định chính trị, phát huy cao nhất tiềm 
năng về con người và nguồn lực của Thành phố, tập 
trung sức chấn chỉnh, ổn định và phát triển sản xuất 
công - nông nghiệp, thương mại dịch vụ, tạo tích lũy từ 
nội bộ nền kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần của Nhân dân trên cơ sở đổi mới toàn diện, có 
bước đi vững chắc, phát huy dân chủ, chỉnh đốn Đảng, 
chính quyền, đoàn thể quần chúng, làm tốt vai trò trung 
tâm của Thành phố, tích cực góp phần cùng cả nước 
phấn đấu thoát dần ra khỏi tình trạng khủng hoảng 
hiện nay, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa”.
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Đại hội cũng đã thảo luận và đề ra 4 giải pháp 
trọng tâm để thực hiện mục tiêu chung của Đại hội 
như sau:

1. Về kinh tế, tập trung 4 biện pháp:

Mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước, huy 
động mọi nguồn vốn đầu tư cho sản xuất, nhất là sản 
xuất công nghiệp hướng về xuất khẩu và đáp ứng 
được những nhu cầu trong nước với số lượng, chất 
lượng ngày càng tăng, mẫu mã ngày càng cải tiến.

Kiến nghị với Trung ương và trong quyền hạn của 
Thành phố, ban hành ngay những chính sách đòn 
bẩy, tạo động lực cho người lao động, chính sách về 
tài chính, thuế, tiền tệ, bổ sung luật cần thiết để triển 
khai nhanh Luật Đầu tư đã ban hành, tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi cơ bản lâu dài theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa.

 Cấp bách duy tu bảo dưỡng cầu đường, chống 
xuống cấp cơ sở hạ tầng, phát triển, hiện đại hóa từng 
phần, nhất là các ngành năng lượng, giao thông vận 
tải, bưu điện thông tin, cấp thoát nước.

 Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công 
nghệ mới, nhanh chóng chuyển đổi thiết bị máy móc 
theo hướng hiện đại hóa. Đưa khoa học thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp.
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Các biện pháp đồng bộ về kinh tế phải nhằm phát 
huy hết mức vai trò vị trí trung tâm kinh tế khu vực 
của Thành phố, tạo sự chuyển biến rõ nét của nền 
kinh tế Thành phố và khu vực trong vài ba năm trước 
mắt, tạo tiền đề để đưa Thành phố cùng cả nước thoát 
ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

2. Song song với các biện pháp tích cực làm chuyển 
biến tình hình kinh tế, kiến nghị và cùng với Trung 
ương thực hiện giải quyết việc làm, xây dựng cơ chế 
tiền lương, với mục đích chăm lo cho con người, thực 
hiện dân chủ và phấn đấu cho công bằng xã hội theo 
quan điểm của Đảng. Đây là vấn đề phải thể hiện 
bằng chính sách, chủ trương cụ thể, thiết thực có 
hiệu quả, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân có 
công ăn việc làm, có đời sống vật chất, tinh thần, văn 
hóa ngày một tốt hơn. Đó là vấn đề bức bách hàng 
đầu của các hoạt động sắp tới của Đảng bộ và chính 
quyền Thành phố.

3. Kiện toàn hệ thống chính trị mà thực chất là 
phát huy dân chủ; đổi mới mạnh mẽ hoạt động của 
các đoàn thể quần chúng gắn liền với hệ thống các cơ 
quan dân cử, làm cho các thành phần xã hội thực sự 
tham gia vào việc quản lý nhà nước, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Đây là sức mạnh quan trọng trong công 
cuộc quản lý quốc gia. Kiến nghị và cùng với Trung 
ương hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tăng cường 
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pháp chế trên địa bàn Thành phố để bảo đảm quản lý 
đô thị, quản lý kinh tế - xã hội bằng luật pháp; trên cơ 
sở chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân 
dân, chống tệ quan liêu, hành vi tùy tiện xâm phạm 
lợi ích của Nhân dân. Không ngừng nâng cao vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, 
không ngừng củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước với Nhân dân Thành phố.

4. Căn cứ vào mục tiêu chiến lược là tạo lại lòng tin 
trong Đảng và trong Nhân dân, công tác chỉnh đốn 
Đảng phải tập trung chống tệ tham nhũng, bố trí lại 
cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất và đạo đức, 
có kiến thức và tài năng ở các vị trí chủ chốt; đồng 
thời tiến hành củng cố cơ sở đảng để có đủ khả năng 
tổ chức thực hiện được nhiệm vụ chính trị của cơ sở, 
phát hiện và loại trừ bọn cơ hội, tham nhũng ra khỏi 
bộ máy Đảng và chính quyền.

Hệ thống chỉ tiêu cụ thể:

1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Tốc độ 
tăng trưởng bình quân/năm là 6,3 - 8,5%.

2. Nông nghiệp: Tốc độ tăng trưởng bình quân/
năm là 3,5 - 4,5%.

3. Xuất khẩu: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng 
năm là 16 - 21%.
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4. Tổng sản phẩm xã hội: Tốc độ tăng trưởng bình 
quân/năm là 6%.

5. Thu nhập quốc dân: Tốc độ tăng trưởng bình 
quân/năm là 6,5%.

6. Thu nhập bình quân đầu người: Đến năm 1995 
bằng 1,5 - 1,6 lần năm 1990.

7. Mức tích lũy từ nội bộ nền kinh tế: 15 - 17% thu 
nhập quốc dân sử dụng.

8. Hàng năm giải quyết 100.000 lao động có việc 
làm.

9. Hàng năm xây dựng 11.000 căn nhà ở.

10. Đến năm 1995, giải tỏa 1/3 nhà lụp xụp.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V 
gồm 51 ủy viên chính thức.
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DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ 

KHÓA V (1991 - 1995)

1. Đồng chí Võ Trần Chí (Hai Chí) - Bí thư

2. Đồng chí Trần Trọng Tân (Hai Tân) - Phó Bí thư

3. Đồng chí Trương Tấn Sang (Tư Sang) - Phó Bí 
thư

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn (Năm Ẩn) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

5. Đồng chí Lê Khắc Bình (Hai Bình) - Ủy viên  
Ban Thường vụ

6. Đồng chí Võ Văn Cương (Năm Cương) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

7. Đồng chí Nguyễn Võ Danh (Bảy Dự) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hanh (Tám Dân) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

9. Đồng chí Nguyễn Văn Huấn (Ba Huấn) - Ủy viên 
Ban Thường vụ
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10. Đồng chí Phạm Văn Hùng (Ba Hùng) - Ủy viên 
Ban Thường vụ

11. Đồng chí Nguyễn Hữu Khương - Ủy viên  
Ban Thường vụ

12. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường) -  
Ủy viên Ban Thường vụ

13. Đồng chí Nguyễn Răng - Ủy viên Ban Thường vụ

14. Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường 
vụ

15. Đồng chí Đỗ Ngọc Trinh (Bảy Hà) - Ủy viên  
Ban Thường vụ

16. Đồng chí Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) -  
Ủy viên Ban Thường vụ

17. Đồng chí Phạm Ngọc Bi (Hai Bi) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

18. Đồng chí Lê Minh Châu (Ba Châu) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

19. Đồng chí Nguyễn Văn Chí (Sáu Chí) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

20. Đồng chí Trần Ngọc Côn - Ủy viên Ban Chấp 
hành

21. Đồng chí Hà Văn Dũng (Chín Thuận) - Ủy viên 
Ban Chấp hành
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22. Đồng chí Lê Tâm Dũng (Tư Dũng) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

23. Đồng chí Huỳnh Đảm (Bảy Đảm) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

24. Đồng chí Nghị Đoàn (Sáu Lâm) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

25. Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Chấp 
hành

26. Đồng chí Đinh Thị Gái - Ủy viên Ban Chấp hành

27. Đồng chí Đỗ Hoàng Hải (Năm Khoa) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

28. Đồng chí Lê Thanh Hải (Hai Nhựt) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

29. Đồng chí Dương Minh Hồ (Tám Hồ) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

30. Đồng chí Đoàn Lê Hương - Ủy viên Ban Chấp 
hành

31. Đồng chí Hoàng Thị Khánh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

32. Đồng chí Đoàn Văn Khuy (Sáu Khuy) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

33. Đồng chí Trần Văn Lục (Tám Lục) - Ủy viên  
Ban Chấp hành
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34. Đồng chí Nguyễn Chí Nam (Tám Kiên) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

35. Đồng chí Lê Văn Năm - Ủy viên Ban Chấp hành

36. Đồng chí Hoàng Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp 
hành

37. Đồng chí Vương Hữu Nhơn - Ủy viên Ban Chấp 
hành

38. Đồng chí Lê Minh Nhựt (Sáu Nghị) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

39. Đồng chí Cao Văn Quới - Ủy viên Ban Chấp hành

40. Đồng chí Lê Thị Suông (Ba Vân) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

41. Đồng chí Trần Văn Tạo - Ủy viên Ban Chấp hành

42. Đồng chí Cao Minh Thì - Ủy viên Ban Chấp hành

43. Đồng chí Hồ Thị Thiện - Ủy viên Ban Chấp hành

44. Đồng chí Ca Lê Thuần - Ủy viên Ban Chấp hành

45. Đồng chí Nguyễn Văn Trữ - Ủy viên Ban Chấp 
hành

46. Đồng chí Lê Quang Trương (Tư Trương) - Ủy 
viên Ban Chấp hành

47. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp 
hành
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48. Đồng chí Trần Thiện Tứ (Bảy Thiện) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

49. Đồng chí Lê Thị Vân - Ủy viên Ban Chấp hành

50. Đồng chí Trương Minh Vệ - Ủy viên Ban Chấp 
hành

51. Đồng chí Nguyễn Tấn Xê  - Ủy viên Ban Chấp 
hành
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ  
GIỮA NHIỆM KỲ V (1991 - 1995)

Sau Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
(từ ngày 20 đến ngày 25-1-1994), thực hiện Chỉ thị 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tổ chức 
Hội nghị đại biểu các cấp”. Từ ngày 28 đến ngày 31-3-
1994, Đảng bộ Thành phố đã tiến hành Hội nghị đại 
biểu giữa nhiệm kỳ với sự tham gia của 315 đại biểu. 
Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Linh, Cố 
vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí 
Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 
Chính phủ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ 
Thành phố (khóa V) được trình bày trước Hội nghị 
đã nêu bật những thành tựu của Đảng bộ và Nhân 
dân Thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ lần thứ V.

Kinh tế đi dần vào ổn định và tăng trưởng, tổng 
sản phẩm xã hội tăng các chỉ tiêu giá trị sản lượng 
công nghiệp, nông nghiệp đều vượt kế hoạch, thu 
ngân sách hàng năm tăng cao. So với cả nước, Thành 
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phố đóng góp gần 20% tổng sản phẩm xã hội, giá trị 
sản lượng công nghiệp, vận tải, bưu điện, doanh số 
thương nghiệp bán ra, thu ngân sách đều xấp xỉ 1/3 
cả nước. Vì vậy mức tăng trưởng nói trên không chỉ 
có ý nghĩa đối với Thành phố mà góp phần tích cực 
cùng cả nước khắc phục nhiều mặt đình đốn suy 
thoái, đẩy lùi lạm phát, khắc phục một bước quan 
trọng tình trạng khủng hoảng kinh tế.

Cùng với phát triển kinh tế, nhiều vấn đề xã hội 
và chính sách xã hội được thực hiện mang lại kết quả 
thiết thực, tác động tích cực đến các hoạt động khác.

Chính sách xóa đói giảm nghèo đã đi vào cuộc 
sống, đến cuối năm 1992 đã huy động được 21 tỷ 

Làng nghề truyền thống Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi với sản phẩm bún gạo. 
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đồng trợ giúp 27.000 người tạo được công ăn việc 
làm, có thu nhập, các chính sách đãi ngộ gia đình có 
công, thương binh, liệt sĩ… Kết quả trên 31.000 căn 
hộ được xây dựng, 2/3 đối tượng thuộc diện hưởng 
chính sách nhà tình nghĩa đã được giải quyết.

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị ở một thành 
phố trọng điểm chống phá của địch về nhiều mặt. 
Mặc dù các thế lực thù địch liên tiếp thực hiện những 
thủ đoạn hoạt động chống phá hòng gây mất ổn định 
nhưng Thành phố đã kịp thời có chủ trương chính 
sách và giải pháp đúng, phát huy tính chủ động, nhạy 
bén khi giải quyết những vấn đề phát sinh, đã gắn việc 
giữ gìn ổn định chính trị với xây dựng, củng cố hệ 
thống chính trị, phát triển kinh tế, giải quyết những 
vấn đề xã hội liên quan trực tiếp đến đời sống nhân 
dân. Hệ thống chính trị được củng cố một bước.

Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân của 
thành tựu và những yếu kém trong quá trình lãnh 
đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, 
Báo cáo chính trị đề ra những nhiệm vụ và giải pháp 
chủ yếu của Đảng bộ trong hai năm 1994 - 1995:

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với cơ 
cấu và bước đi thích hợp.

2. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại, củng 
cố thương mại dịch vụ.
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3. Tạo thêm thuận lợi cho các thành phần kinh tế 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

4. Phát huy vai trò động lực của khoa học công 
nghệ trong đời sống kinh tế xã hội.

5. Tiếp tục chăm lo các vấn đề xã hội với hiệu quả 
cao hơn.

6. Kiên quyết khắc phục những lệch lạc, yếu kém, 
nâng cao tính định hướng và xây dựng hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản.

7. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước.

8. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, giữ 
vững ổn định chính trị.

9. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, mở 
rộng mặt trận đoàn kết dân tộc.

10. Tiếp tục đổi mới chỉnh đốn Đảng.

11. Nhanh chóng đổi mới và tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ trong công tác cán bộ.

Hội nghị đã bầu bổ sung 11 ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ khóa V.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ  
LẦN THỨ VI  

NHIỆM KỲ 1996 - 2000

* Thông tin chung

Đại hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11-5-1996 tại 
Hội trường Thành phố. Về dự đại hội có 395 đại biểu 
chính thức được triệu tập thay mặt cho 85.294 đảng 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VI (5-1996).
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viên trong toàn Đảng bộ (Đại hội trù bị được tiến 
hành ngày 7-5-1996).

Về tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Mười - 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
đồng chí Nguyễn Văn Linh - Cố vấn Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ 
Chính trị: Lê Phước Thọ, Phan Văn Khải và nhiều 
cán bộ cách mạng lão thành, thành ủy viên các 
khóa trước về dự.

 Trong báo cáo chính trị đã nêu rõ nhiệm vụ của 
Đại hội là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V, gắn với 
Nghị quyết Đại hội VII của Đảng ở Thành phố; rút 
ra những bài học thực tiễn, dự báo tình hình và đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 1996 - 2000.

*  Những thành tựu chính của Đảng bộ Thành phố  
nhiệm kỳ 1991 - 1995

Sau 5 năm (1991 - 1995) thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V, gắn với 
Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, Đảng bộ và Nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những 
thành tựu to lớn góp phần cùng cả nước vượt qua khó 
khăn thử thách, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững và tăng cường ổn định chính trị, cùng cả 
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nước thoát dần ra khỏi tình trạng khủng hoảng, góp 
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nền kinh tế Thành phố đi dần vào ổn định, liên 
tục tăng trưởng cùng sự chuyển dịch cơ cấu phù hợp 
với xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ cấu 
kinh tế Thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng 
tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần 
tỷ trọng nông nghiệp với cơ cấu trong GDP là công 
nghiệp 41,1%; dịch vụ 55,9%; nông nghiệp 3%.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng liên tục và 
tương đối đều đặn, bình quân 12,6%/năm, chiếm 17% 
trong GDP cả nước. GDP bình quân đầu người từ 644 
USD năm 1991, tăng lên 912 USD năm 1995. Bình 
quân hàng năm, khu vực công nghiệp tăng 16,8%; 
khu vực dịch vụ tăng 10,1%; khu vực nông nghiệp 
tăng 4,7%. Mức tăng trưởng trên là cơ sở tăng thu 
ngân sách trên địa bàn, đóng góp nhiều hơn cho ngân 
sách quốc gia, bước đầu có tích lũy từ nội bộ nền kinh 
tế. Khu vực nông nghiệp duy trì được nhịp độ tăng 
trưởng, có sự chuyển đổi cơ cấu thích hợp theo hướng 
sản xuất hàng hóa và quá trình đô thị hóa. Cây trồng, 
vật nuôi có giá trị kinh tế cao được chú ý, giống mới 
được nhân rộng. Dịch vụ cho nông nghiệp bình quân 
mỗi năm tăng 5%. Đã hình thành các vùng chuyên 
canh tập trung (lúa, rau, mía, đậu phộng...). Tỷ trọng 
chăn nuôi chiếm gần 40% giá trị tổng sản lượng nông 
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nghiệp và đang tăng nhanh nhất là bò sữa. Các công 
trình thủy lợi Kênh Đông Hóc Môn - Bắc Bình Chánh 
bước đầu đưa vào khai thác có hiệu quả. Dịch vụ cho 
nông nghiệp bình quân mỗi năm tăng 5%. Bảo vệ và phát 
triển tốt rừng phòng hộ. Khu vực dịch vụ tăng khá. Lưu 
thông hàng hóa mở rộng. Hoạt động tài chính, tiền tệ có 
tiến bộ. Lĩnh vực ngoại thương được đẩy mạnh. Du lịch 
mở rộng với nhiều loại hình phong phú. Dịch vụ tư vấn 
bắt đầu phát triển. 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật có chuyển biến tích cực. Bưu 
chính viễn thông được hiện đại hóa với tốc độ khá nhanh. 
Nguồn điện đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống. 
Nhiều cầu, đường được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Mô hình trồng nấm đang được nhân rộng tại các xã nông thôn mới 
huyện Hóc Môn, Củ Chi.
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Cơ cấu các thành phần kinh tế hình thành ngày 
càng rõ nét và vận động đan xen dưới nhiều hình 
thức đa dạng. Kinh tế quốc doanh được củng cố một 
bước về tổ chức, giảm bớt về số lượng, đang phấn 
đấu giữ các vị trí then chốt. Kinh tế cá thể phát triển 
ở nhiều lĩnh vực. Kinh tế tư nhân phát triển nhanh, 
đang hình thành những doanh nghiệp lớn. Kinh tế tư 
bản nhà nước đang trong quá trình hình thành. Khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

Cơ cấu tích lũy và tiêu dùng chuyển dịch theo 
hướng tích cực: tích lũy đầu tư tăng từ 12,9% năm 
1991 lên 25% năm 1995. Vốn đầu tư phát triển 
toàn xã hội (cả đầu tư nước ngoài) ngày càng tăng, 
bình quân 30% năm, vượt quỹ tích lũy đầu tư hàng  
năm - số vượt này chủ yếu từ nguồn vốn nước ngoài 
và kiều hối. 

Khoa học - công nghệ, môi trường và giáo dục -  
đào tạo.

Hoạt động khoa học - công nghệ đã có những 
đóng góp tích cực trong quá trình đổi mới cơ cấu 
quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh. 

Việc nghiên cứu đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu 
mã, nâng cao chất lượng sản phẩm đã góp phần điều 
chỉnh, bổ khuyết các nhược điểm của quy trình sản 
xuất cũ, tạo ra những sản phẩm mới có sức cạnh tranh 
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trên thị trường trong và ngoài nước. Lực lượng khoa 
học - công nghệ có khả năng tiếp thu một số lĩnh vực 
mũi nhọn như: tin học, viễn thông, vật liệu mới, năng 
lượng mới... Việc ứng dụng tin học được mở rộng 
trong nhiều ngành công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ, quản lý nhà nước, giáo dục đào tạo. Đã tập trung 
nghiên cứu giống cây, giống con, kỹ thuật thâm canh, 
chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và các biện pháp bảo vệ 
thực vật, góp phần đáng kể cho việc tăng trưởng và 
nâng cao năng suất, chất lượng nông sản phẩm.

Khoa học xã hội và nhân văn quan tâm tổ chức 
nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề trí thức, vấn 
đề người Hoa, vấn đề vận động công nhân trong chiến 

Cảng Hiệp Phước - Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh.
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lược phát triển Thành phố; nghiên cứu hệ thống các cơ 
sở pháp lý cho công tác quản lý đô thị, giải quyết tệ nạn 
xã hội, bảo tồn cảnh quan đô thị... Các đề tài nghiên 
cứu đổi mới cơ chế quản lý đã phân tích nhiều vấn đề 
bức xúc của Thành phố, góp phần thiết lập cơ sở khoa 
học cho tư duy kinh tế mới. Những kết quả nghiên 
cứu về khoa học xã hội đã góp phần tạo cơ sở cho một 
số chủ trương, chính sách của lãnh đạo Thành phố.

Công tác bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, 
thiết lập dần sự quản lý hành chính nhà nước về môi 
trường trên địa bàn. Phong trào xanh và sạch được 
Nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Phân xưởng sản xuất sản phẩm động cơ bước,  
đầu đọc quang học Nhà máy Nidec Sankyo - Khu Công nghệ cao  

Thành phố Hồ Chí Minh.
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Giáo dục và đào tạo được mở rộng với nhiều 
ngành học, cấp học và loại hình đào tạo. Việc thực 
hiện xã hội hóa giáo dục đã tạo thêm nguồn lực đóng 
góp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục. Cuối năm 1995, 
Thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và 
phổ cập giáo dục tiểu học. Số cơ sở đào tạo dạy nghề 
được mở rộng, hàng năm thu hút trên 150.000 người. 

Các vấn đề về văn hóa xã hội có nhiều chuyển 
biến đáng kể. Vấn đề dân số và việc làm luôn được 
quan tâm. Bình quân mỗi năm giải quyết cho 
120.000 lao động có việc làm, tăng 71% so với thời 
kỳ 1986 - 1990. Đời sống Nhân dân được nâng cao 

Sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
với hoạt động nghiên cứu khoa học.



167THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

với mức chi tiêu hàng hóa dịch vụ dân cư tăng thực 
tế bình quân trên 13%/năm; trên 60% hộ dân ngoại 
thành được dùng nước sạch; 97/100 xã có lưới điện, 
trong đó 18 xã được điện khí hóa. Về nhà ở, đã đầu 
tư xây dựng mới khoảng 80.000 căn hộ, dân số tăng 
tương đối nhanh, nhưng vẫn bảo đảm diện tích nhà 
ở bình quân đầu người không giảm.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có tiến bộ 
cả về phòng bệnh và chữa bệnh. Việc thu một phần 
viện phí ở bệnh viện công, thực hiện bảo hiểm y tế, 
phát triển y tế tư nhân (kể cả liên doanh với nước 
ngoài), thành lập bệnh viện miễn phí phục vụ dân 
nghèo, đã tạo nên một mạng lưới y tế sâu rộng chăm 
sóc sức khỏe Nhân dân. Mỗi năm, các bệnh viện và 
trung tâm y tế khám cho hơn 10 triệu lượt người, 
điều trị nội trú cho hơn 500.000 bệnh nhân. Chất 
lượng phục vụ của các bệnh viện được nâng lên. 

Về tình hình văn hóa: Kiến thức văn hóa của Nhân 
dân được nâng lên. Di tích lịch sử văn hóa bước đầu 
được chú ý tôn tạo. Lịch sự trong giao tiếp xã hội, 
lòng nhân ái, tương trợ xã hội được phát huy. Vẻ đẹp 
trong hàng hóa được chú trọng, nhiều nhà cửa được 
sửa chữa và xây mới khang trang hơn, nhiều trung 
tâm dịch vụ, buôn bán, khu vui chơi giải trí, khu gia 
cư lớn và một số trục giao thông mới xây đã làm đẹp 
bộ mặt Thành phố.
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Phong trào văn nghệ và hoạt động văn hóa cơ sở 
có chú ý phát triển hướng vào nội dung lành mạnh, 
phát huy truyền thống cách mạng và bản sắc dân 
tộc. Khoảng cách trong hưởng thụ văn hóa giữa nội 
thành và ngoại thành được khắc phục một bước. 
Phong trào văn hóa dân tộc và phát huy truyền thống 
cách mạng bắt đầu lôi cuốn được lớp trẻ, sinh viên 
học sinh. Giao lưu văn hóa trong nước và các nước 
trên thế giới được mở rộng.

Trong hoạt động văn học - nghệ thuật, các hoạt 
động sáng tác, triển lãm, hội diễn... được nhiều người 
hưởng ứng, có một số tác phẩm tốt. Đại hội các hội 
văn học nghệ thuật có kết quả tốt.

Loại hình nghệ thuật  
Tuồng - Cải lương  

tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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Báo chí, xuất bản, in, phát hành có bước phát 
triển về số lượng và chất lượng. Đội ngũ nhà báo phát 
huy tính năng động sáng tạo, làm cho nội dung thông 
tin phong phú hấp dẫn. Những bài đấu tranh chống 
quan điểm sai trái, đấu tranh chống tiêu cực được dư 
luận hoan nghênh. 

Hoạt động an ninh quốc phòng luôn được chú 
trọng, đảm bảo sự an toàn, ổn định của Thành phố 
và khu vực. Việc triển khai đề án an ninh cơ sở, xây 
dựng và củng cố, phát động quần chúng tham gia 
bảo vệ an ninh trật tự thu nhiều kết quả; nhiều tổ 
dân phố tự quản giải quyết được những việc liên 
quan đến an ninh trật tự. Trong các công tác bảo vệ 

Lực lượng chiến sĩ Bộ đội Biên phòng  
tuần tra bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh.
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pháp luật; công tác chống tham nhũng, chống buôn 
lậu; công tác đối ngoại luôn được chú ý, đảm bảo an 
ninh, ổn định.

Công tác dân vận: Nhân dân Thành phố tiếp tục 
phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng, phấn đấu 
vượt qua khó khăn tạo nên những thành tựu trong 
phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính 
trị; những phong trào cách mạng của Nhân dân diễn 
ra tự động; tư tưởng và tâm trạng chính trị của Nhân 
dân diễn biến tốt hơn đầu nhiệm kỳ.

Giai cấp công nhân phát triển nhanh về số lượng, 
được chú ý hơn trong giáo dục về ý thức giai cấp; có 
nâng lên về kiến thức, tay nghề và khả năng tiếp cận 
các thiết bị, công nghệ mới; tiếp tục phát huy sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, đóng vai trò quan trọng trong 
phát triển kinh tế Thành phố. Nông dân ngoại thành 
có nhiều chuyển biến tốt, đóng vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới. Tầng lớp trí thức phát huy tiềm năng 
trí tuệ, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, góp 
nhiều giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước và Thành phố theo đường lối đổi mới của 
Đảng. Lực lượng thanh niên luôn nhạy cảm với cơ 
chế mới, có ý chí tiến thủ, tích cực trong học tập, lao 
động, làm được vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực xây 
dựng và bảo vệ Thành phố. Lực lượng phụ nữ hăng 
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hái tham gia công tác xã hội, giúp nhau làm kinh tế 
gia đình, chăm lo bảo vệ quyền lợi bà mẹ và trẻ em. 
Cựu chiến binh, Cựu kháng chiến, cán bộ hưu trí, 
gia đình chính sách... tiếp tục phát huy truyền thống 
xây dựng và bảo vệ đất nước, tích cực tham gia các 
hoạt động ở địa phương. Giới công thương gia và 
tiểu chủ, tiểu thương an tâm trước chủ trương phát 
triển nền kinh tế nhiều thành phần, tích cực đầu tư 
phát triển sản xuất - kinh doanh, số đông thành đạt 
và giàu lên rõ rệt. Đồng bào tín đồ các tôn giáo, các 
dân tộc người Việt ở nước ngoài ngày càng gắn bó 
với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc. Nhìn chung, 
các tầng lớp Nhân dân Thành phố ngày càng quan 
tâm hơn đến ổn định chính trị, đến vận mệnh quốc 
gia, dân tộc; tư tưởng và tích cực hưởng ứng đường 
lối đổi mới của Đảng.

Quán triệt 4 quan điểm về đổi mới công tác quần 
chúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, các 
cấp ủy đảng đã chú ý tăng cường chỉ đạo công tác 
quần chúng. Thành ủy đã có những chương trình 
hành động về công tác quần chúng; bước đầu tăng 
cường cán bộ cho Mặt trận và các đoàn thể; củng cố 
Ban Dân vận Thành ủy và hình thành hệ thống các 
Ban Dân vận quận, huyện ủy; có quy chế làm việc 
định kỳ với các đoàn thể, đi cơ sở nghe ý kiến, tìm 
hiểu tâm tư, nguyện vọng nhân dân. Các tổ chức 
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đảng cơ sở, nhất là trên địa bàn dân cư đã quan tâm 
hơn công tác vận động quần chúng, lấy việc chăm lo 
đời sống quần chúng, nhất là quần chúng lao động 
làm nội dung chính trong chương trình hoạt động.

Quán triệt quan điểm chính quyền của dân, do 
dân, vì dân, Hội đồng nhân dân các cấp thể hiện rõ 
hơn vai trò, trách nhiệm đại biểu cho ý chí và nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân trong hoạt động cụ 
thể; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt để Nhân dân góp 
ý xây dựng pháp luật, duy trì định kỳ các cuộc tiếp 
xúc cử tri. Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng quy 
chế phối hợp với Mặt trận và từng đoàn thể, tạo điều 

Đồng bào Khmer chuẩn bị vật phẩm cúng dường bát hội 
nhân Lễ hội Chôl Chnăm Thmây - Lễ hội Tết cổ truyền của đồng bào Khmer 

tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể hoạt 
động có hiệu quả.

Mặt trận và các đoàn thể đã từng bước đổi mới 
nội dung và phương thức vận động quần chúng trong 
thời kỳ mới, quan tâm đáp ứng những nhu cầu, lợi ích 
chính đáng của nhân dân các giới, kết hợp giữa quyền 
lợi và nghĩa vụ, hướng vào mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Nhiều chương 
trình hành động thực hiện các chủ trương chính 
sách của Thành phố hoặc của bản thân các đoàn thể 
đã phát triển thành phong trào quần chúng rộng rãi 
như: nhà tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo, giải quyết 
việc làm, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
chương trình khuyến học, khuyến nông, dạy nghề, từ 
thiện xã hội, bảo tồn văn hóa dân tộc, xây dựng nếp 
sống văn minh đô thị, ánh sáng văn hóa. Thông qua 
các chương trình đó, Mặt trận và các đoàn thể tiến 
hành xây dựng lực lượng chính trị, đa dạng hóa các 
hình thức tập hợp, xây dựng thêm nhiều loại hình 
Hiệp hội của quần chúng. Công tác xây dựng tổ chức 
đoàn thể trong khu vực ngoài quốc doanh bước đầu 
được chú trọng và có kết quả.

Công tác tôn giáo được quan tâm. Đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tôn giáo duy trì sinh hoạt bình 
thường, vận động đồng bào tín đồ và các chức sắc 
hành đạo theo đúng chủ trương của Đảng và luật pháp 
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Nhà nước, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hoạt 
động phá rối, chia rẽ của những phần tử xấu đội lốt tôn 
giáo. Công tác vận động đồng bào các dân tộc được 
coi trọng. Đã tạo điều kiện giúp đồng bào các dân tộc, 
nhất là đồng bào Hoa phát huy tiềm năng kinh tế, bảo 
tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển lực 
lượng chính trị, đoàn kết với cộng đồng các dân tộc 
anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.

Tổ chức hoạt động của bộ máy chính quyền Thành 
phố: Trong công tác tổ chức hoạt động của bộ máy 
chính quyền các cơ quan chính quyền, đã có những 
chủ trương biện pháp thích hợp giữ gìn ổn định chính 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam đến thăm và tặng quà Tết cho các em 
tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, quận Thủ Đức.
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trị, an ninh - trật tự xã hội, đưa Thành phố tiếp tục đi 
lên, đáp ứng vai trò một trung tâm về nhiều mặt của 
cả nước, một đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng. 
Trong một số lĩnh vực, đã đạt được những kết quả 
quan trọng như: xây dựng văn bản pháp quy, đưa 
chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, 
thiết lập trật tự kỷ cương, tháo gỡ những vướng mắc 
trong hoạt động kinh tế - xã hội, có một số tiến bộ 
nhất định trong thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực 
liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, từng bước sắp 
xếp lại bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công 
chức... Hội đồng nhân dân các cấp thể hiện được vai 
trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Công tác xây dựng Đảng luôn luôn được Đảng bộ 
và chính quyền Thành phố chú trọng, quan tâm đem 
lại lòng tin, sự nhất trí cao của các cán bộ, đảng viên 
vào con đường bảo vệ độc lập dân tộc, thực hiện dân 
giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh; khẳng 
định vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố duy nhất bảo 
đảm ổn định chính trị và đổi mới theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Lực lượng đảng viên trung kiên tiếp 
tục phát huy vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực hoạt 
động của đời sống xã hội. Tính đến tháng 12-1995, 
Đảng bộ Thành phố có 85.294 đảng viên, sinh hoạt 
trong 2.265 tổ chức cơ sở đảng.
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Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được 
coi trọng hơn. Thành ủy và nhiều cấp ủy đảng đã xây 
dựng quy chế làm việc, tạo mối quan hệ phối hợp 
tương đối chặt chẽ giữa tổ chức đảng, chính quyền, 
đoàn thể ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn 
vị, theo hướng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, 
phát huy chức năng quản lý, điều hành của cơ quan 
nhà nước, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Thành ủy và các cấp ủy sâu sát cơ sở hơn, nắm 
tình hình kịp thời hơn. Việc sơ kết, tổng kết một số 
mặt công tác được quan tâm, nhất là cuộc vận động 
đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị ở cơ sở. Đã cải tiến việc ra nghị quyết bằng xây 
dựng chương trình hành động, vừa cụ thể hóa nghị 
quyết của Trung ương, vừa vạch được kế hoạch, biện 
pháp chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở kiểm tra thực tế, 
Ban Thường vụ Thành ủy ra thông báo chỉ đạo thực 
hiện các nghị quyết đã có, không ra nghị quyết mới; 
đề xuất kiến nghị với Trung ương những vấn đề phát 
sinh mới.

Công tác phát triển Đảng ở Đoàn Thanh niên 
được quan tâm, chú trọng. Từ Thành ủy đến các cấp 
ủy cơ sở đều có nghị quyết chỉ đạo công tác xây dựng 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhờ đó, 
hoạt động của Đoàn có những chuyển biến tích cực, 
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gầy dựng và phát triển được nhiều phong trào sôi 
nổi, phát huy tốt vai trò nòng cốt của Đoàn trong lực 
lượng thanh thiếu niên. Số cơ sở đoàn khá tăng lên 
(khoảng 1/3), số đoàn viên bỏ Đoàn giảm, số thanh 
niên vào Đoàn tăng, số đoàn viên ưu tú tăng và đã có 
3.162 đoàn viên được kết nạp vào Đảng (chiếm 44% 
số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ).

Những thành tựu nêu trên là kết quả của cả quá 
trình phấn đấu quyết liệt trong 5 năm, Thành phố đã 
trải qua những thời điểm đầy khó khăn, thử thách, 
nhưng không những vẫn đứng vững mà còn đạt được 
những thành tựu, tạo được một số tiền đề rất quan 
trọng như: kinh tế đi dần vào ổn định và có mức cải 
thiện; nhiều vấn đề về xã hội được thực hiện đem lại 
kết quả thiết thực; đã góp phần cùng cả nước thoát ra 
khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội; tiếp tục 
giữ vững ổn định chính trị; hệ thống chính trị được 
củng cố, lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà 
nước được củng cố và nâng lên.

* Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1996 - 2000

Sau khi phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn 
và những điều kiện, những yếu tố cơ bản của Thành 
phố trong bối cảnh chung của cả nước thời kỳ 1996 -  
2000, Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát trong 5 
năm tới là: “Giữ vững và tăng cường ổn định chính trị, 
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tập trung sức khai thác thời cơ, vượt qua thử thách, đào 
tạo nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
và xã hội tương ứng với tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế 
liên tục, vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
nâng cao tích lũy nội bộ với giải quyết các vấn đề văn 
hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, nâng dần mức sống 
của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng 
cao trình độ mọi mặt của cán bộ đảng viên, góp phần 
cùng cả nước thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển một 
cách toàn diện và đồng bộ, đạt và vượt các mục tiêu của 
“Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến 
năm 2000”, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển 
cao hơn trong những năm đầu của thế kỷ XXI”.

Đại hội đề ra những nhiệm vụ chủ yếu trên từng 
lĩnh vực như sau:

1. Trên lĩnh vực kinh tế

Đến năm 2000, Thành phố đẩy nhanh tiến trình 
hiện đại hóa công nghiệp và dịch vụ, công nghiệp 
hóa nông nghiệp và nông thôn, trước hết là cơ sở hạ 
tầng, tạo sự biến đổi đáng kể về chất trong các ngành 
sản xuất và các ngành dịch vụ then chốt; phấn đấu 
tăng trưởng kinh tế hàng năm (mức tăng GDP bình 
quân) từ 15% trở lên. GDP bình quân đầu người đạt 
tối thiểu 1.500 USD với cơ cấu kinh tế: công nghiệp 
46%, dịch vụ 52% và nông nghiệp 2%.



179THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm: công 
nghiệp 17%; dịch vụ 14% và nông nghiệp 5%, xuất 
khẩu tăng từ 22%/năm trở lên. Thực hiện thu hút vốn 
đầu tư trong 5 năm từ 12 đến 13 tỷ USD trong đó vốn 
trong nước chiếm trên 50%.

2. Khoa học - công nghệ - môi trường và giáo dục -  
đào tạo

Hoạt động khoa học - công nghệ tập trung nghiên 
cứu ứng dụng và phục vụ đổi mới công nghệ ở những 
ngành sản xuất chủ yếu, trước hết là các ngành sản 
xuất hàng xuất khẩu và thay thế hàng nhập khẩu.  

Trong hoạt động giáo dục đào tạo, cần đổi mới sự 
nghiệp giáo dục, đa dạng hóa trường lớp, coi trọng cả 
3 mặt: mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phát 
huy hiệu quả. Xây dựng đủ trường lớp theo yêu cầu. 
Tiếp tục công tác xóa mù chữ và phổ cập tiểu học; 
phấn đấu đến năm 2000 nâng mặt bằng học vấn của 
người dân Thành phố trong độ tuổi từ 18 đến 35 đạt 
lớp 7, phổ cập cấp II đối với người dân các quận nội 
thành, thị trấn và các khu quy hoạch xây dựng đô thị 
mới theo độ tuổi quy định.

3. Các vấn đề về văn hóa - xã hội

Đại hội đã chỉ ra rằng, đi đôi với tăng trưởng kinh 
tế, phải giải quyết tốt các vấn đề văn hóa - xã hội; 
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gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội 
trong suốt quá trình phát triển. 

Hoạt động thể dục thể thao theo hướng đẩy 
mạnh phong trào toàn dân tham gia tập luyện; tạo sự 
chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả giáo 
dục thể chất trong trường học, góp phần tăng cường 
thể lực cho học sinh. Trong hoạt động văn hóa -  
văn nghệ, thông tin báo chí, cần chú trọng phát huy 
ưu điểm, khắc phục những tồn tại yếu kém vừa qua.  

4. An ninh quốc phòng

Trong công tác an ninh quốc phòng, cần tăng cường 
công tác an ninh đối ngoại và bảo vệ chính trị nội bộ. 
Thực hiện tốt chính sách tôn giáo và chính sách dân 
tộc của Đảng và Nhà nước. Hoàn chỉnh và triển khai 
thực hiện quy chế quản lý người nước ngoài, Việt kiều 
trong hoạt động và lưu trú. Xây dựng vững chắc khu 
vực phòng thủ của nền quốc phòng toàn dân. 

5. Công tác quần chúng

Xây dựng hệ thống cơ chế thích hợp để bảo đảm 
và phát huy quyền “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra”, tạo điều kiện để nhân dân hiểu rõ hiện tình 
đất nước, Thành phố, tham gia xây dựng chính quyền 
và các chính sách chủ trương phù hợp với thực tế 
cuộc sống. Thông qua các tổ chức quần chúng, xây 
dựng mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội, tìm hiểu 
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tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; phân công cấp ủy 
viên định kỳ tiếp xúc và giải quyết những vấn đề từ 
trong công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp 
quần chúng đặt ra.

6. Xây dựng chính quyền Thành phố

Để xây dựng chính quyền vững mạnh, khắc phục 
được những yếu kém, các cấp ủy đảng, chính quyền 
cần đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố mối 
quan hệ mật thiết giữa chính quyền với Nhân dân, 
củng cố và xây dựng quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa 
chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể và các tổ chức xã hội, xây dựng mối quan hệ quản 
lý đúng đắn, chặt chẽ, cải tiến tổ chức, sắp xếp lại bộ 
máy hành chính, xác định nội dung hoạt động theo 
hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực và hiệu quả công 
tác, nâng cao trách nhiệm trước công việc được giao. 
Đồng thời các cấp cần tiếp tục cải cách thể chế hành 
chính, trước hết là thủ tục hành chính phải đi đôi với 
cải cách tổ chức và cán bộ, thực hiện việc kiểm tra, 
giám sát của cơ quan chuyên môn (Thanh tra, kiểm 
sát...), đồng thời kết hợp với sự kiểm tra, giám sát của 
nhân dân và đại biểu cử tri…

Hệ thống chỉ tiêu cụ thể:

1. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 
15%.
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2. Đến năm 2000, GDP bình quân đầu người là 
1.500 USD.

3. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của 
các ngành: Công nghiệp 17%; Dịch vụ 14%; Nông 
nghiệp 5%.

4. Xuất khẩu tăng bình quân hàng năm là 22%.

5. Thu hút vốn đầu tư đến năm 2000 từ 12 - 13 tỷ 
USD, trong đó vốn huy động trong nước đạt khoảng 
50%.

6. Đến năm 2000, những ngành mũi nhọn đạt 
trình độ công nghệ trên mức trung bình của khu vực; 
môi trường Thành phố có sự cải thiện rõ rệt.

7. Đến năm 2000, khống chế dân số nội thành (cũ) 
dưới 3 triệu người, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
dưới 1,5%.

8. Giải quyết việc làm cho trên 160.000 lao động/
năm.

9. Đến năm 2000, mặt bằng học vấn người dân 
Thành phố trong độ tuổi từ 18 đến 35 đạt lớp 7; phổ 
cập cấp II đối với người dân nội thành, các thị trấn 
và các khu đô thị mới đến độ tuổi theo quy định.

10. Đến năm 2000, tất cả các viên chức trong các 
cơ quan Nhà nước phải thực hiện đúng quy chế công 
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chức Nhà nước về trình độ, năng lực chuyên môn và 
chế độ trách nhiệm.

11. Đến năm 2000, có 2/3 tổ chức cơ sở đảng đạt 
danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

12. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, 
đến năm 2000 đạt trên 70% cơ sở Đảng có phát triển 
đảng viên mới.

13. Đến năm 2000, đảng viên là cán bộ lãnh đạo 
từ cấp quận, huyện trở lên trong độ tuổi 45 trở xuống 
phải qua lớp lý luận chính trị cao cấp và có một bằng 
đại học.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 
VI gồm 51 ủy viên chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa VI (1996 - 2000).
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DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ  

KHÓA VI (1996 - 2000)

1. Đồng chí Trương Tấn Sang (Tư Sang) - Bí thư

2. Đồng chí Võ Văn Cương (Năm Cương) - Phó Bí 
thư 

3. Đồng chí Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) - Phó 
Bí thư 

4. Đồng chí Võ Viết Thanh (Bảy Thanh) - Phó Bí 
thư 

5. Đồng chí Huỳnh Đảm (Bảy Đảm) - Ủy viên  
Ban Thường vụ 

6. Đồng chí Trần Văn Đông (Sáu Đông) - Ủy viên 
Ban Thường vụ 

7. Đồng chí Lê Thanh Hải (Hai Nhựt) - Ủy viên  
Ban Thường vụ 

8. Đồng chí Bùi Quốc Huy (Năm Huy) - Ủy viên 
Ban Thường vụ 
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9. Đồng chí Đoàn Lê Hương - Ủy viên Ban Thường 
vụ 

10. Đồng chí Hoàng Thị Khánh - Ủy viên Ban Thường 
vụ 

11. Đồng chí Đoàn Văn Khuy (Sáu Khuy) - Ủy viên 
Ban Thường vụ 

12. Đồng chí Phan Trung Kiên (Ba Kiên) - Ủy viên 
Ban Thường vụ 

13. Đồng chí Trần Văn Tạo (Tư Tạo) - Ủy viên  
Ban Thường vụ 

14. Đồng chí Trần Ngọc Bình - Ủy viên Ban Chấp 
hành

15. Đồng chí Mai Quốc Bình - Ủy viên Ban Chấp 
hành

16. Đồng chí Nguyễn Văn Bu - Ủy viên Ban Chấp 
hành

17. Đồng chí Nguyễn Văn Chí (Sáu Chí) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

18. Đồng chí Trần Ngọc Côn (Hai Côn) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

19. Đồng chí Trần Kim Cúc - Ủy viên Ban Chấp hành

20. Đồng chí Lê Tâm Dũng (Tư Dũng) - Ủy viên  
Ban Chấp hành
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21. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng (Chín Dũng) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

22. Đồng chí Hà Văn Dũng (Chín Thuận) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

23. Đồng chí Nguyễn Văn Đua - Ủy viên Ban Chấp 
hành

24. Đồng chí Trương Song Đức - Ủy viên Ban Chấp 
hành

25. Đồng chí Lê Hữu Đức (Hai Đức) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

26. Đồng chí Đinh Thị Gái - Ủy viên Ban Chấp hành

27. Đồng chí Dương Quan Hà (Chín Tường) -  
Ủy viên Ban Chấp hành

28. Đồng chí Đỗ Hoàng Hải (Năm Khoa) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

29. Đồng chí Võ Thị Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành

30. Đồng chí Trương Hoàng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

31. Đồng chí Phạm Thị Kim Hồng - Ủy viên  
Ban Chấp hành

32. Đồng chí Hồ Thiệu Hùng - Ủy viên Ban Chấp 
hành
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33. Đồng chí Trần Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp 
hành

34. Đồng chí Lê Hồng Liêm - Ủy viên Ban Chấp hành

35. Đồng chí Trần Thành Long - Ủy viên Ban Chấp 
hành

36. Đồng chí Lê Văn Năm - Ủy viên Ban Chấp hành

37. Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng - Ủy viên  
Ban Chấp hành

38. Đồng chí Huỳnh Thị Nhân - Ủy viên Ban Chấp 
hành

39. Đồng chí Nguyễn Văn Nhịn (Sáu Nhịn) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

40. Đồng chí Lê Minh Nhựt (Sáu Nghị) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

41. Đồng chí Cao Xuân Phách - Ủy viên Ban Chấp 
hành

42. Đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Ủy viên Ban Chấp 
hành

43. Đồng chí Hà Tăng - Ủy viên Ban Chấp hành

44. Đồng chí Phạm Phương Thảo - Ủy viên Ban Chấp 
hành

45. Đồng chí Lê Thị Thu (Út Hường) - Ủy viên  
Ban Chấp hành
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46. Đồng chí Trần Thành Trai - Ủy viên Ban Chấp 
hành

47. Đồng chí Nguyễn Văn Trữ (Bảy Trữ) - Ủy viên 
Ban Chấp hành

48. Đồng chí Nguyễn Trung Trực - Ủy viên Ban Chấp 
hành

49. Đồng chí Nguyễn Thanh Tư - Ủy viên Ban Chấp 
hành

50. Đồng chí Châu Minh Tỷ (Bảy Tỷ) - Ủy viên  
Ban Chấp hành

51. Đồng chí Vũ Hùng Việt - Ủy viên Ban Chấp hành
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ 
LẦN THỨ VII 

NHIỆM KỲ 2001 - 2005

* Thông tin chung

Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 12 
năm 2000 tại Hội trường Thành phố. Tham dự đại 
hội có 399 đại biểu, thay mặt cho 101.500 đảng viên 
của toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VII (12-2000).
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Đại hội đón mừng đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí 
thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ 
Mười, đồng chí Võ Văn Kiệt, Cố vấn Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, đồng chí Trần Đức Lương, Ủy 
viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng 
chí Phan Văn Khải, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính 
trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Chí Công, 
nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Chủ tịch nước.

Đại hội phân tích, đánh giá sát đúng tình hình 
các mặt của Thành phố trong nhiệm kỳ qua, tìm ra 
nguyên nhân của những việc làm được và những tồn 
tại, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc 

Đồng chí Lê Khả Phiêu - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng  
phát biểu chỉ đạo Đại hội.
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lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới; 
phân tích, dự đoán sự biến động của tình hình thế 
giới, khu vực, trong nước tác động đến sự vận động 
và phát triển của Thành phố. 

Trên cơ sở đánh giá và dự báo tình hình, đồng thời 
quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Bộ Chính trị 
đối với Đảng bộ Thành phố, Đại hội có trách nhiệm 
vạch ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để 
Thành phố tiếp tục phát triển mạnh trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước nhất 
là trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, 
mở đầu thế kỷ mới. 

*  Những thành tựu chính của Đảng bộ Thành phố  
nhiệm kỳ 1996 - 2000

Kinh tế trên địa bàn Thành phố đạt được những 
thành tựu quan trọng.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng trưởng bình 
quân hàng năm 10,2%, gần 1,5 lần so với mức tăng 
bình quân cả nước; tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa 
và dịch vụ có chất lượng cao; đóng góp vào ngân sách 
Nhà nước ngày càng tăng. Cơ cấu các khu vực kinh 
tế và thành phần kinh tế chuyển dịch theo hướng tích 
cực; tích lũy của nền kinh tế tiếp tục gia tăng, tạo tiền 
đề cho bước phát triển đi vào chiều sâu của quá trình 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Dịch vụ - thương mại (khu vực III) tiếp tục chiếm 
tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP, phát triển đa 
dạng theo hướng hiện đại; công nghiệp - xây dựng 
(khu vực II) vẫn giữ tốc độ tăng trưởng cao nhất, phù 
hợp với mục tiêu quy hoạch và tiến trình phát triển 
Thành phố; nông nghiệp (khu vực I) có bước chuyển 
dịch về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ở ngoại thành đang 
phát triển các loại hình kinh tế hộ sản xuất - kinh 
doanh có hiệu quả.

Kinh tế Nhà nước vẫn giữ vị trí chi phối trong các 
ngành quan trọng, đóng góp trên 45% cơ cấu GDP; 
kinh tế hợp tác được tổ chức lại theo Luật Hợp tác 

Mô hình trồng lan của nông dân huyện Củ Chi.
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xã và xuất hiện mô hình mới phù hợp với thực tế; 
kinh tế tư nhân đã giải quyết hơn 60% việc làm cho 
người lao động; khu vực có vốn đầu tư từ nước ngoài 
vẫn tăng trưởng khá, đóng góp trên 18% cơ cấu GDP, 
chiếm trên 19% kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được cải thiện đáng kể. Các 
chương trình chỉnh trang, mở rộng đô thị, xây dựng 
các trục, nút giao thông trọng yếu, giải tỏa nhà trên 
kênh rạch, phát triển các khu công nghiệp gắn với 
việc tái định cư, xây dựng các khu dân cư mới… đã 
làm cho bộ mặt Thành phố khang trang hơn.

Đã hoàn thành điện khí hóa nông thôn. Hệ thống 
cấp nước được đầu tư từ nhiều nguồn vốn, đáp ứng 
yêu cầu tối thiểu cho sản xuất và phần lớn cho sinh 
hoạt của nhân dân. Mạng lưới bưu chính viễn thông 
phát triển khá mạnh và tiếp tục hiện đại hóa.

Hoạt động khoa học - công nghệ, giáo dục đào 
tạo có những bước tiến quan trọng.

 Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học -  
công nghệ đã góp phần tăng năng suất lao động, thúc 
đẩy tiến độ hiện đại hóa Thành phố và khu vực phía 
Nam. Hoạt động khoa học xã hội và nhân văn đã 
cung cấp một số cơ sở khoa học cho các giải pháp về 
kinh tế, văn hóa, xã hội.
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Giáo dục - đào tạo đã tăng về quy mô, có tiến bộ 
về chất lượng, nhất là các quận mới và ngoại thành. 
Việc xây dựng mới trường lớp, phát triển các cơ sở 
dạy nghề được thực hiện theo quy hoạch. Số lượng 
trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố 
tăng lên. Trong 5 năm, số sinh viên đang học tăng 
gấp 2 lần, số sinh viên tốt nghiệp tăng 3,5 lần, việc 
rèn luyện về đạo đức và nhân cách cho học sinh được 
chú trọng hơn.

Đời sống về văn hóa xã hội được cải thiện.

Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân 
Thành phố được nâng lên. Thu nhập thực tế của 

Trường Trung học cơ sở Âu Lạc , quận Tân Bình
được xây mới khang trang, sạch đẹp phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.
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người dân tăng bình quân 5%/năm; tổng sản phẩm 
nội địa (GDP) bình quân đầu người đạt 1.365 USD; 
các nhu cầu thiết yếu của nhân dân được cải thiện. 
Truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ý thức 
tự hào về cội nguồn và lòng yêu nước được giữ gìn, 
phát huy; đạo đức, tình người, lòng hiếu thảo được 
khơi dậy; ý thức vượt khó, lập thân lập nghiệp và tác 
phong công nghiệp từng bước hình thành; các hoạt 
động văn học nghệ thuật về cơ bản giữ đúng hướng, 
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở cơ sở phát triển tốt hơn. 

Trò chơi dân gian nhảy sạp thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân 
huyện Cần Giờ trong Ngày Hội Văn hóa, Thể thao quần chúng xây dựng 

đời sống văn hóa nông thôn mới. 
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Báo chí đã thông tin đa dạng, nhiều chiều, kịp thời 
phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, 
luật pháp Nhà nước và các hoạt động của Mặt trận, 
đoàn thể chính trị - xã hội. Qua báo chí, người dân 
tiếp xúc với tri thức mới, hiểu sâu hơn về xã hội, bày 
tỏ được ý kiến và nguyện vọng của mình tham gia 
giải quyết các vấn đề của đất nước, của địa phương.

Hoạt động thể dục, thể thao có bước phát triển. 
Thành phố đã đóng góp đáng kể vào thành tích chung 
của thể thao Việt Nam. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều 
tiến bộ. Tuổi thọ trung bình của người dân tăng. Hệ 

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  
mổ mắt miễn phí cho đồng bào nghèo.
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thống y tế cơ sở được tăng cường, 100% phường, xã 
có bác sĩ. Một số bệnh viện, trung tâm y tế đầu ngành 
được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ 
khoa học - kỹ thuật, đã ứng dụng được nhiều kỹ thuật 
cao trong chẩn đoán và chữa trị.

Chủ trương xã hội hóa được thực hiện trên nhiều 
lĩnh vực. Nhân dân đã đóng góp xây dựng các công 
trình văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao; hàng trăm 
cây số đường hẻm, giao thông nông thôn được xây 
dựng mới hoặc nâng cấp; các quỹ bảo trợ, quỹ xã hội, 
quỹ khuyến học đã giúp đỡ cho hàng vạn người gặp 
khó khăn, nhất là những người có tài năng.

Phong trào toàn xã hội chăm lo đồng bào nghèo 
mang lại kết quả thiết thực, có ý nghĩa kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội rộng lớn. Đã làm giảm hộ nghèo; 
trợ cấp người già yếu neo đơn, mất sức lao động; khám, 
chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm ngàn người; đem 
lại “Nụ cười cho trẻ thơ”, “ánh sáng cho người nghèo bị 
mù bất hạnh; mái ấm, lớp học tình thương cho trẻ em 
lang thang đường phố; “xóa đói thông tin” cho đồng 
bào nghèo ở vùng nông thôn xa đô thị; phụng dưỡng 
gần 1.300 bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Thành phố và 
một số tỉnh bạn; đỡ đầu chăm sóc hàng ngàn thương 
binh nặng và người thân của liệt sĩ; xây dựng trên 
5.000 căn nhà tình thương, sau khi đã hoàn thành xây 
dựng hơn 10.000 căn nhà tình nghĩa… Những việc 
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làm đó cùng với các hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng 
bào vùng bị thiên tai, hỏa hoạn ở Thành phố và các 
tỉnh bạn, là thành tựu nổi bật về xã hội của Đảng bộ 
và Nhân dân Thành phố 5 năm qua, là biểu hiện sinh 
động bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Giữ vững ổn định chính trị.

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là 2 nhiệm vụ chiến 
lược cực kỳ quan trọng luôn được quán triệt trong 
toàn Đảng bộ. Thành ủy đã tăng cường chỉ đạo, triển 
khai các kế hoạch phòng chống các âm mưu “Diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các cấp, các 
ngành, cán bộ đảng viên có ý thức đề cao cảnh giác, 
kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt 
động phá hoại, gây rối, giữ vững ổn định chính trị, 

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh  
cùng kiều bào Việt Nam tại Vương quốc Bỉ trao nhà tình thương  

cho nạn nhân chất độc da cam tại huyện Củ Chi.
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trật tự xã hội để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 
Nhân dân. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc được đông đảo Nhân dân tham gia nhiệt tình. 
Qua sơ - tổng kết, đã có những tập thể, cá nhân lập 
nhiều thành tích, nêu những tấm gương sáng đang 
được biểu dương, học tập.

Các lực lượng vũ trang nhân dân Thành phố 
thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao 
trình độ mọi mặt, có bước tiến bộ mới. Các phương 
án xây dựng và củng cố quốc phòng toàn dân và an 
ninh nhân dân được triển khai có kết quả. 

Công an xã và dân quân tự vệ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi tuần tra 
giữ gìn an ninh trật tự địa phương. 
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Nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa 
phương có nhiều tiến bộ trong phối hợp hành động 
trên địa bàn Thành phố và các tỉnh bạn. Công tác 
tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao; việc 
xây dựng lực lượng vũ trang thường trực, quân dự bị 
động viên và dân quân tự vệ có tiến bộ hơn; chính 
sách hậu phương quân đội được thực hiện khá tốt. 

Hệ thống chính trị được xây dựng và củng cố, có 
bước trưởng thành trên nhiều mặt.

Khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và phát 
triển: Các tầng lớp nhân dân lao động Thành phố 
không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tính 
năng động, sáng tạo trong quá trình thực hiện đường 
lối đổi mới của Đảng. Đồng bào có đạo, đồng bào các 
dân tộc, các giới hăng hái lao động sản xuất, tương 
thân tương ái, góp công góp sức xây dựng và bảo vệ 
Thành phố. Giai cấp công nhân được phát triển về số 
lượng, có mức nâng cao về chất lượng, tiếp cận được 
kỹ thuật, công nghệ mới. Nông dân tích cực hưởng 
ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới, ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông 
nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa ở xóm ấp. Đội 
ngũ trí thức không ngừng phát huy vai trò to lớn vào 
đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội,… góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có bước tiến bộ 
về nội dung và phương thức hoạt động. Vai trò đoàn 
kết tập hợp rộng rãi các tổ chức, đồng bào các giới, 
các dân tộc của Mặt trận được phát huy. Các đoàn thể 
chính trị tiếp tục phát huy tác dụng trong vận động 
chính trị, giáo dục truyền thống, chăm lo xây dựng 
tổ chức, đa dạng hóa nội dung và phương thức hoạt 
động. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Văn học 
Nghệ thuật, Hội Công thương… thực hiện được vai 
trò tập hợp các tầng lớp xã hội… Nhìn chung, các tổ 
chức quần chúng đã đóng góp rất quan trọng trong 
các phong trào hành động cách mạng, chăm lo cho 
người nghèo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường 
đoàn kết trong nội bộ nhân dân và giữa Đảng với dân.

Lễ thắp nến tri ân Anh hùng Liệt sĩ của 
đoàn viên, thanh niên Thành phố. 
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Hệ thống chính trị được củng cố, nâng cao năng lực 
hoạt động.

Đảng bộ đã có trên 50% tổ chức cơ sở trong sạch 
vững mạnh, với nhiều điển hình tốt trong thực hiện 
vai trò lãnh đạo chính trị, chuyên môn, vận động 
quần chúng. Trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, doanh nghiệp tư nhân trong nước, trường đại 
học dân lập… hầu hết đều có tổ chức Công đoàn; 
một số đã có cơ sở Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng 
sản. Công tác phát triển đảng viên mới được chú 
trọng thường xuyên. Số đảng viên trẻ, đảng viên là 
công nhân trực tiếp sản xuất, đảng viên có trình độ 
học vấn và trình độ khoa học kỹ thuật cao đều tăng.

Hội đồng nhân dân có tiến bộ trong việc thực 
hiện vai trò của mình. Ủy ban nhân dân Thành phố 
có nhiều cố gắng trong cải cách hành chính, nâng 
cao hiệu lực quản lý nhà nước. Các cơ quan chuyên 
môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố giảm từ 
58 xuống còn 41; ở cấp quận, huyện từ 21 còn 11. Đã 
tổ chức các khu hành chính tập trung theo mô hình 
“một cửa một dấu” ở Ủy ban nhân dân quận, huyện. 
Trong cải tiến thủ tục hành chính, đã chú ý rà soát để 
bãi bỏ văn bản không hợp lý và ban hành công khai 
các văn bản mới. Đã phân cấp tăng thêm quyền hạn 
cho quận huyện về xây dựng cơ bản, nhà đất, thu chi 
ngân sách…
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Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ đạt được 
kết quả bước đầu. Các cấp ủy, ban, ngành đã chú 
trọng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ; coi 
trọng chất lượng chính trị, đạo đức, năng lực thực 
tiễn của cán bộ khi đưa vào quy hoạch, và đã có 
được một số kinh nghiệm cụ thể. Cùng với việc quy 
hoạch cán bộ dự bị trực tiếp, trước mắt, đã chú ý 
việc quy hoạch tạo nguồn cán bộ cho lâu dài trong 
công nhân, viên chức trẻ và trong sinh viên học 
sinh ưu tú.

Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú, huyện Củ Chi 
thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện phục vụ tốt cho người dân.
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Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã đáp ứng tốt 
hơn cho yêu cầu xây dựng Đảng. Hoạt động kiểm 
tra, thanh tra được tăng cường, đã xử lý nghiêm và 
kịp thời những cá nhân và tổ chức vi phạm kỷ luật 
Đảng, pháp luật Nhà nước.

Có những thành tựu nêu trên là do Đảng bộ và 
Nhân dân Thành phố luôn kiên trì thực hiện đường 
lối đổi mới đúng đắn của Đảng; tiếp tục phát huy 
tính năng động, sáng tạo và tận dụng các lợi thế về 
tiềm năng kinh tế cùng các nguồn lực xã hội của 
Thành phố; sự nỗ lực bám sát cơ sở để xử lý những 
vấn đề mới nảy sinh bằng những giải pháp cụ thể, 
hợp lòng dân.

* Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2001 - 2005

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của Thành 
phố trong 5 năm (2001 - 2005) là: “Động viên mọi 
nguồn lực, phát huy mạnh mẽ sức sản xuất, tận dụng 
mọi thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, bảo đảm 
đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất và bền vững; 
tạo thế chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; 
tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bảo vệ môi 
trường; phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đặc biệt 
là công nghệ thông tin; giải quyết đồng bộ các vấn đề 
xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh 
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thần của Nhân dân, thu hẹp sự cách biệt giữa ngoại 
thành với nội thành; tiếp tục giữ vững ổn định chính 
trị và trật tự xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô 
thị, khắc phục có hiệu quả các tệ nạn xã hội”.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, Đại hội đã 
đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên 
từng lĩnh vực: kinh tế; khoa học - công nghệ, môi 
trường, giáo dục và đào tạo; văn hóa, xã hội và giữ 
vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, từ 
đó được cụ thể hóa trong 12 chương trình (và công 
trình) trọng điểm: 

1. Chương trình công viên phần mềm Quang 
Trung và Khu Công nghệ cao. 

2. Chương trình phát triển nguồn nhân lực. 

3. Chương trình củng cố và sắp xếp lại các doanh 
nghiệp Nhà nước. 

4. Chương trình nước sạch cho sinh hoạt của 
người dân. 

5. Chương trình xử lý rác. 

6. Chương trình chống kẹt xe nội thị. 

7. Chương trình chống ngập nước nội thị trong 
mùa mưa. 

8. Chương trình giống cây, giống con chất lượng cao. 

9. Chương trình di dời và tái định cư 10 ngàn hộ 
dân sống trên và ven kênh rạch. 
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10. Chương trình thực hiện mục tiêu 3 giảm: ma 
túy, mại dâm và tội phạm. 

11. Công trình đại lộ Đông Tây và đường hầm 
Thủ Thiêm. 

12. Chương trình Khu tưởng niệm các Vua Hùng 
trong Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc.

Hệ thống chỉ tiêu cụ thể:

1. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 
11% trở lên.

2. Công nghiệp - xây dựng tăng ít nhất 13%; dịch 
vụ - thương mại tăng ít nhất 9,5%; nông - lâm - ngư 
nghiệp tăng khoảng 2%.

3. Đến năm 2005 GDP bình quân đầu người trên 
2.000 USD.

4. Xuất khẩu tăng bình quân hàng năm trên 20%.

5. Giữ mức đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà 
nước đạt mức trên 15% tổng đầu tư của toàn xã hội 
trên địa bàn Thành phố, bảo đảm tỷ lệ tổng đầu tư 
hàng năm trên địa bàn so với GDP đạt mức 35 - 40%.

6. Giải quyết việc làm cho 190 ngàn lượt người/
năm. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2005 là 6%.

7. Đến năm 2002 hoàn thành phổ cập trung học 
cơ sở.



207THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa VII (2001 - 2005).

8. Đến năm 2005 đạt mức 40% lao động qua đào 
tạo dạy nghề, trong đó 20% có tay nghề 3/7 và tương 
đương.

9. Đến năm 2005 xây dựng 60% hộ đạt chuẩn gia 
đình văn hóa, 40% khu phố, ấp đạt chuẩn văn hóa.

10. Đến năm 2005 có 70% cơ sở Đảng trong sạch 
vững mạnh một cách thực chất.

10. Tất cả tổ chức cơ sở Đảng đều phải có chương 
trình công tác xã hội để tiếp cận, thực hiện tốt mối 
quan hệ gắn bó giữa đảng viên với quần chúng nhân 
dân nơi cư trú.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII 
gồm 51 ủy viên chính thức.
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DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ 

KHÓA VII 

1. Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư

2. Đồng chí Võ Văn Cương - Phó Bí thư

3. Đồng chí Huỳnh Đảm - Phó Bí thư

4. Đồng chí Trần Văn Đông - Ủy viên Ban Thường 
vụ 

5. Đồng chí Nguyễn Văn Đua - Ủy viên Ban Thường 
vụ

6. Đồng chí Dương Quan Hà - Ủy viên Ban Thường 
vụ

7. Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ

8. Đồng chí Bùi Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ

9. Đồng chí Trần Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ

10. Đồng chí Lê Hồng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ

11. Đồng chí Trần Hoàng Thám - Ủy viên Ban 
Thường vụ
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12. Đồng chí Phạm Phương Thảo - Ủy viên Ban 
Thường vụ

13. Đồng chí Lê Minh Thắng - Ủy viên Ban Thường 
vụ

14. Đồng chí Trương Thị Ánh - Ủy viên Ban Chấp 
hành 

15. Đồng chí Phan Xuân Biên - Ủy viên Ban Chấp 
hành

16. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Ban Chấp 
hành

17. Đồng chí Mai Quốc Bình - Ủy viên Ban Chấp 
hành

18. Đồng chí Bùi Hoàng Danh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

19. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Dung - Ủy viên 
Ban Chấp hành

20. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

21. Đồng chí Hà Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành

22. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban 
Chấp hành

23. Đồng chí Lê Hữu Đức - Ủy viên Ban Chấp hành
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24. Đồng chí Trương Song Đức - Ủy viên Ban Chấp 
hành

25. Đồng chí Đinh Thị Gái - Ủy viên Ban Chấp hành

26. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp 
hành

27. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

28. Đồng chí Dao Nhiễu Linh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

29. Đồng chí Võ Thành Long - Ủy viên Ban Chấp 
hành

30. Đồng chí Đào Văn Lượng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

31. Đồng chí Trần Ngọc Minh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

32. Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng - Ủy viên Ban 
Chấp hành

33. Đồng chí Huỳnh Thị Nhân - Ủy viên Ban Chấp 
hành

34. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Ban 
Chấp hành

35. Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban 
Chấp hành
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36. Đồng chí Nguyễn Thị Lập Quốc - Ủy viên Ban 
Chấp hành

37. Đồng chí Thái Văn Rê - Ủy viên Ban Chấp hành

38. Đồng chí Nguyễn Thành Tài - Ủy viên Ban Chấp 
hành

39. Đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

40. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thành - Ủy viên Ban Chấp 
hành

41. Đồng chí Hứa Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Chấp 
hành

42. Đồng chí Nguyễn Trung Tín - Ủy viên Ban Chấp 
hành

43. Đồng chí Nguyễn Thanh Tư - Ủy viên Ban Chấp 
hành

44. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

45. Đồng chí Kiều Ngọc Trạc - Ủy viên Ban Chấp 
hành

46. Đồng chí Nguyễn Trung Trực - Ủy viên Ban Chấp 
hành

47. Đồng chí Trần Trung Trực - Ủy viên Ban Chấp 
hành
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48. Đồng chí Lâm Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp 
hành

49. Đồng chí Châu Minh Tỷ - Ủy viên Ban Chấp hành

50. Đồng chí Hà Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp 
hành

51. Đồng chí Vũ Hùng Việt - Ủy viên Ban Chấp hành 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ  
LẦN THỨ VIII 

NHIỆM KỲ 2006 - 2010

* Thông tin chung

Đại hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-12-2005 tại 
Hội trường Thành phố.

Tham dự Đại hội có 400 đại biểu chính thức đại 
diện cho 125.329 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước: Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.
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Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Trần Đức 
Lương - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn 
Khải - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 
cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước về dự Đại hội. 

Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là góp ý cho các 
dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng; đánh giá 
khái quát tình hình Thành phố 30 năm (1975 - 2005), 
đặc biệt là 20 năm đổi mới; phân tích thực trạng tình 
hình Thành phố trong 5 năm qua, tìm ra nguyên nhân 
những việc làm được và những tồn tại, khuyết điểm, 
rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng trong thời gian tới; phân tích, dự đoán sự 
biến động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước 
tác động đến sự vận động và phát triển của Thành phố. 

Đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
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*  Những thành tựu chính của Đảng bộ Thành phố  
nhiệm kỳ 2001 - 2005

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Thành phố lần thứ VII (nhiệm kỳ 2001-
2005), Đại hội khẳng định, 5 năm qua, Thành phố 
đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện; cơ bản 
hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ lần thứ 
VII đề ra. Thành tựu đó có ý nghĩa to lớn, đánh dấu 
bước tiến bộ mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 
không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của Thành phố, 
góp phần xứng đáng vào tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Về kinh tế. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ khóa VII, tình hình kinh tế trên địa bàn 
Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao; các nguồn nội 
lực được phát huy; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch 
đúng hướng; các loại thị trường từng bước phát triển 
và mở rộng. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa 
bàn liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tốc 
độ tăng trưởng bình quân cơ bản đạt mục tiêu đề ra 
(11%/năm). 

Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tăng dần qua 
từng năm, đạt khoảng 200.000 tỷ đồng (13 tỷ USD) 
và đạt mức bình quân 35% GDP.
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Xuất khẩu  trên địa bàn tăng bình quân 14,5%/
năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt 41 
tỷ USD; thị trường xuất khẩu được mở rộng, nhất 
là thị trường mới ở Bắc Mỹ, châu Âu. Tỷ trọng sản 
phẩm công nghiệp (không kể dầu thô) trong cơ cấu 
hàng xuất khẩu ngày càng tăng.

Việc quản lý và phát triển đô thị có bước chuyển 
biến tích cực.

Công tác quy hoạch có bước tiến bộ: hoàn thành 
quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch các ngành văn 
hóa - xã hội, quy hoạch giao thông Thành phố; quy 
hoạch khu công nghiệp - khu chế xuất; tiếp tục quy 
hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2.000) ở các quận nội thành 

Công trình cải tạo kênh 
Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một 
trong những dự án vệ sinh 
môi trường trọng điểm 
 của Thành phố.
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cũ và các quận mới, quy hoạch môi trường và quy 
hoạch kiến trúc Thành phố. Việc chỉnh trang và xây 
dựng đô thị mới đạt một số kết quả tích cực. Quỹ 
nhà ở tăng nhanh; hình thành nhiều nhà chung cư 
cao tầng phù hợp với điều kiện sống của đô thị hiện 
đại. Các loại dịch vụ đô thị như: cấp điện, cấp nước, 
viễn thông, giao thông đô thị, xử lý rác… được quan 
tâm đầu tư phát triển, tổ chức hoạt động có hiệu 
quả hơn.

Công tác giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ 
có tiến bộ.

Đã quy hoạch hệ thống giáo dục phổ thông, dạy 
nghề, giáo dục thường xuyên đến năm 2010, quy 
hoạch phát triển hạ tầng các trường đại học, cao 
đẳng trên địa bàn. Quy mô đào tạo ở các cấp học 
tăng dần qua từng năm; giáo dục thường xuyên, giáo 
dục chuyên nghiệp, dạy nghề có bước phát triển mới. 
Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, thực hiện tích 
cực phổ cập bậc trung học, nâng mặt bằng học vấn 
của người dân Thành phố, giảm dần khoảng cách 
giữa ngoại thành và nội thành.  Chương trình phát 
triển nguồn nhân lực đã thực hiện có kết quả bước 
đầu, trong đó nổi lên chương trình đào tạo tiến sĩ, 
thạc sĩ; chương trình bồi dưỡng kiến thức về hội 
nhập cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp; 
chương trình đào tạo công nhân lành nghề. 
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Khoa học và công nghệ ngày càng có vai trò quan 
trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, tăng sức cạnh tranh. Chương trình 
Công viên phần mềm Quang Trung và Khu Công 
nghệ cao, Khu Nông nghiệp kỹ thuật cao đã và đang 
được triển khai xây dựng. Vai trò nghiên cứu, tư vấn, 
phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật 
được chú trọng.

Hoạt động văn hóa, xã hội ngày càng phong phú.

Đời sống văn hóa của Thành phố từng bước được 
nâng lên. Báo chí, xuất bản có những đóng góp tích 
cực trong việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản 

Sản xuất vi mạch điện tử cho thiết bị smartphone  
tại Công ty TNHH Mtex tại Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7.
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ánh nguyện vọng của Nhân dân; góp phần phản biện 
xã hội, tham gia đấu tranh chống tiêu cực. Hoạt động 
thể dục - thể thao, theo hướng xã hội hóa ngày càng 
tốt hơn. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có 
tiến bộ. Công tác dân số, gia đình và trẻ em có nhiều 
tiến bộ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 
1,19%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 
giảm xuống còn 10,8%; nâng tuổi thọ trung bình của 
người dân Thành phố trên 72 tuổi. Các chương trình 
an sinh và công tác xã hội đạt nhiều kết quả có ý nghĩa 
quan trọng. Đời sống của Nhân dân được cải thiện và 
nâng cao. Mức sống của các tầng lớp nhân dân được 
nâng lên, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo.

Biểu diễn Đờn ca Tài tử  
tại Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón năm mới 2014.
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Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững; bước đầu cải cách lĩnh vực tư pháp.

Đảng bộ Thành phố đã không ngừng củng cố, 
xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, đầu tư 
phương tiện để sẵn sàng chiến đấu; đồng thời tăng 
cường giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trong toàn 
Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trước những âm mưu 
và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan chức 
năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, xử lý nhiều 
điểm “nóng”; giải quyết được nhiều vụ khiếu nại 
đông người, trong đó có những vụ việc phức tạp, kéo 
dài. Cải cách tư pháp đạt được một số kết quả bước 
đầu trong hoạt động tố tụng và củng cố, kiện toàn 
tổ chức bộ máy và cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất cho 
các cơ quan tư pháp Thành phố, quận - huyện; hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật từng 
bước được nâng lên.

Công tác đối ngoại có bước tiến bộ mới.

Công tác đối ngoại được thực hiện chủ động và 
năng động hơn, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Thành phố, góp phần nâng cao uy 
tín và vị thế của Thành phố đối với trong nước và 
trên trường quốc tế. Thành phố đã đón tiếp nhiều 
đoàn khách quốc tế đến thăm, đồng thời chủ động cử 
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những đoàn đi nước ngoài nhằm giới thiệu hình ảnh 
Việt Nam và Thành phố, xúc tiến thương mại, đầu tư, 
du lịch và xuất khẩu. Hoạt động quan hệ hợp tác hữu 
nghị cấp địa phương được mở rộng, thiết thực và hiệu 
quả hơn, bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi và đáp ứng 
các yêu cầu chính trị, an ninh đối ngoại; hoạt động 
kinh tế đối ngoại của Thành phố có chuyển biến tích 
cực; đầu tư trực tiếp nước ngoài, tín dụng quốc tế, 
ngoại thương, du lịch tăng dần qua từng năm. Thành 
phố đã ký kết hợp tác với nhiều địa phương nước 

Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;  
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng  
nhân dân Thành phố và Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban  

nhân dân Thành phố tiếp Chủ tịch Quốc hội Mi-an-ma Thu-ra U Suê Man 
thăm Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9-2014.



222 THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

ngoài. Lĩnh vực đối ngoại nhân dân được tăng cường 
và mở rộng, góp phần tích cực vào thành tựu chung 
trong công tác đối ngoại của Thành phố. 

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

Đảng bộ quán triệt công tác xây dựng Đảng là nhiệm 
vụ then chốt. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng 
được phát huy, đại đa số đảng viên hoàn thành nhiệm 
vụ, giữ gìn được phẩm chất đạo đức, trưởng thành 
qua thực tiễn. Lòng tin của dân đối với Đảng, chính 
quyền được củng cố. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6  
(lần 2) được tiến hành thường xuyên hơn. Công tác 
củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy được coi trọng. Bộ 
máy tham mưu cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ chuyên 
trách công tác Đảng từng bước được đào tạo sắp xếp 
theo yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng 
viên mới có sự chuyển biến. Công tác cán bộ đã tập 
trung vào việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ 
nhiệm, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ quan điểm đường 
lối, chủ trương của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và 
cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên. Đã 
hoàn thành việc rà soát lịch sử chính trị đối với cán 
bộ diện Thành ủy quản lý và cán bộ được quy hoạch. 
Công tác kiểm tra, đã tập trung kiểm tra việc thực 
hiện các nghị quyết, chủ trương, quy định của Trung 
ương và Thành phố; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi 
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phạm của đảng viên và tổ chức đảng; chú trọng thực 
hiện phương châm phòng ngừa, ngăn chặn là chính, 
đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức và đảng viên 
có sai phạm. Xét xử kiên quyết và kịp thời một số 
vụ án lớn được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phương 
thức lãnh đạo  của Đảng đối với chính quyền, Mặt 
trận và các đoàn thể quần chúng ngày càng sâu sát, 
thiết thực hơn; vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, 
có trọng tâm trọng điểm; vừa tạo sự chủ động của 
chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. 

Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp có tiến 
bộ. Vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng 
được phát huy. Ủy ban nhân dân các cấp có cố gắng 

Lễ tuyên dương các điển hình là Bí thư Chi đoàn dân quân phường, xã,  
thị trấn và Bí thư Chi đoàn quân sự Quận - Huyện tiêu biểu lần II, năm 2012.
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nâng cao năng lực quản lý điều hành, cải tiến lề lối 
làm việc. Hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên 
các lĩnh vực được nâng lên. 

Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng 
cường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội, các hội quần chúng có nhiều hoạt động phong 
phú, tập hợp ngày càng rộng rãi đồng bào các giới, 
khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, 
lòng nhân ái, tính năng động, sáng tạo, góp phần xây 
dựng Đảng, chính quyền, cải thiện dân sinh, nâng 
cao dân trí, phát huy dân chủ, xây dựng mối quan 
hệ mật thiết giữa Đảng với dân. Công nhân Thành 
phố phát triển nhanh về số lượng, trình độ chính trị, 

Đua thuyền truyền thống đón chào năm mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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tay nghề được nâng lên. Nông dân ngoại thành hăng 
hái áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
chăn nuôi, làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế 
cao. Đội ngũ  trí thức  đã có nhiều đóng góp trong 
việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, 
đào tạo cán bộ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Thanh niên với các phong trào học 
tập, tuổi trẻ sáng tạo, mùa hè xanh, giáo dục truyền 
thống đã khơi dậy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, cống 
hiến xây dựng đất nước. Phụ nữ Thành phố phát huy 
phong trào học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia 
đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động xã 
hội. Cựu chiến binh  tiếp tục phát huy bản chất tốt 
đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng với lực lượng cán bộ 
hưu trí, gia đình chính sách và người cao tuổi tham 
gia tích cực các phong trào ở cơ sở, giáo dục truyền 
thống cho thế hệ trẻ. Giới doanh nhân tăng nhanh về 
số lượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh 
tế Thành phố. Đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người 
Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động phong 
phú, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

* Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006 - 2010

Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát của Thành 
phố trong 5 năm 2006 - 2010 là: “Đổi mới toàn diện 
và mạnh mẽ hơn nữa; phát huy dân chủ và sức mạnh 
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của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn 
lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động 
hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, không 
ngừng nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 
ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một 
trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ 
của khu vực Đông Nam Á; góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa”.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ cụ 
thể trên từng lĩnh vực: kinh tế, quản lý và phát triển 
đô thị, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn 
hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại 
và đề ra một số chương trình, công trình, kinh tế - xã 
hội mang tính đột phá sau:

1. Chương trình cải cách hành chính và chống 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

2. Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

3. Chương trình nhà ở.

4. Công trình xây dựng khu công nghệ cao.

5. Công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.



227THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

Các giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá:

1. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh có tính cạnh tranh cao nhằm thu hút các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển các 
ngành dịch vụ mà Thành phố có lợi thế.

2. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ đối với mọi 
loại hình doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh, giành thắng lợi trong hội nhập.

3. Tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng 
ở các khu đô thị mới, giới hạn việc chỉnh trang mở 
rộng đường, hạn chế mật độ xây dựng, tầng cao khu 
đô thị cũ.

4. Xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực dịch vụ công và 
dịch vụ hạ tầng kinh tế.

5. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa đô thị 
lành mạnh, văn minh.

6. Khai thác và phát triển nguồn nhân lực.

Hệ thống chỉ tiêu cơ bản:

1. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 
12% trở lên.

2. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành 
dịch vụ bình quân 12%/năm trở lên.
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3. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành 
công nghiệp bình quân 12 - 13%/năm.

4. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông 
nghiệp bình quân 5%/năm trở lên.

5. Tổng mức đầu tư xã hội 5 năm (2006 - 2010) 
trên địa bàn Thành phố là  434.500 tỷ đồng (tương 
đương 27,2 tỷ USD).

6. Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đạt 
mức 15% tổng đầu tư của toàn xã hội trên địa bàn 
Thành phố.

7. Đến năm 2008, hoàn thành phổ cập bậc trung 
học.

8. Đến năm 2010, cơ bản xóa hộ nghèo theo tiêu 
chí của Thành phố (6 triệu đồng/người/năm).

9. Tốc độ tăng dân số tự nhiên năm 2010 còn dưới 
1,1%.

10.  Tạo việc làm mới cho 100.000 ngàn lao  
động/năm.

11. Đến năm 2010, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 
nghề đạt 55% trên tổng số lao động có làm việc mới.

12. Đến năm 2010, đạt tỷ lệ 10 bác sĩ/10.000 dân; 
số giường bệnh 40 giường/10.000 dân.
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13. Hàng năm, có 75% cơ sở đảng trong sạch vững 
mạnh một cách thực chất.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 
VIII gồm 59 ủy viên chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa VIII (2005 - 2010).
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DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ 

KHÓA VIII 

1. Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư 

2. Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư 

3. Đồng chí Lê Hoàng Quân - Phó Bí thư

4. Đồng chí Phạm Phương Thảo - Phó Bí thư 

5. Đồng chí Phan Xuân Biên - Ủy viên Ban Thường 
vụ 

6. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban 
Thường vụ 

7. Đồng chí Nguyễn Văn Đua - Ủy viên Ban Thường 
vụ 

8. Đồng chí Lê Hữu Đức - Ủy viên Ban Thường vụ 

9. Đồng chí Dương Quan Hà - Ủy viên Ban Thường 
vụ 

10. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Ban 
Thường vụ 

11. Đồng chí Phan Tấn Tài - Ủy viên Ban Thường vụ 
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12. Đồng chí Nguyễn Thành Tài - Ủy viên Ban 
Thường vụ 

13. Đồng chí Trần Hoàng Thám - Ủy viên Ban 
Thường vụ 

14. Đồng chí Hứa Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Thường 
vụ 

15. Đồng chí Nguyễn Trung Tín - Ủy viên Ban 
Thường vụ 

16. Đồng chí Trương Thị Ánh - Ủy viên Ban Chấp 
hành 

17. Đồng chí Nguyễn Tấn Bền - Ủy viên Ban Chấp 
hành

18. Đồng chí Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp 
hành

19. Đồng chí Phan Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp 
hành

20. Đồng chí Tất Thành Cang - Ủy viên Ban Chấp 
hành

21. Đồng chí Nguyễn Huy Cận - Ủy viên Ban Chấp 
hành

22. Đồng chí Bùi Hoàng Danh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

23. Đồng chí Võ Thị Dung - Ủy viên Ban Chấp hành
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24. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban 
Chấp hành

25. Đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

26. Đồng chí Phạm Hoàng Hà - Ủy viên Ban Chấp 
hành

27. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp 
hành

28. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

29. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

30. Đồng chí Võ Thị Kim Hồng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

31. Đồng chí Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

32. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban 
Chấp hành

33. Đồng chí Nguyễn Văn Lai - Ủy viên Ban Chấp 
hành

34. Đồng chí Trương Văn Lắm - Ủy viên Ban Chấp 
hành

35. Đồng chí Huỳnh Thành Lập - Ủy viên Ban Chấp 
hành
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36. Đồng chí Dao Nhiễu Linh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

37. Đồng chí Huỳnh Công Minh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

38. Đồng chí Trần Ngọc Minh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

39. Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng - Ủy viên Ban 
Chấp hành

40. Đồng chí Hồ Văn Ngon - Ủy viên Ban Chấp hành

41. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhân - Ủy viên Ban Chấp 
hành

42. Đồng chí Trương Minh Nhựt - Ủy viên Ban Chấp 
hành

43. Đồng chí Trần Hải Phong - Ủy viên Ban Chấp 
hành

44. Đồng chí Trà Văn Quýnh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

45. Đồng chí Nguyễn Văn Rảnh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

46. Đồng chí Thái Văn Rê - Ủy viên Ban Chấp hành

47. Đồng chí Nguyễn Thành Rum - Ủy viên Ban 
Chấp hành

48. Đồng chí Võ Tiến Sĩ - Ủy viên Ban Chấp hành
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49. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ủy viên Ban 
Chấp hành

50. Đồng chí Lê Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành

51. Đồng chí Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Chấp hành

52. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

53. Đồng chí Nguyễn Hữu Tín - Ủy viên Ban Chấp 
hành

54. Đồng chí Kiều Ngọc Trạc - Ủy viên Ban Chấp 
hành

55. Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành

56. Đồng chí Nguyễn Trung Trực - Ủy viên Ban Chấp 
hành

57. Đồng chí Lâm Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp 
hành

58. Đồng chí Nguyễn Thanh Tư - Ủy viên Ban Chấp 
hành

59. Đồng chí Lê Thị Út - Ủy viên Ban Chấp hành 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ  
LẦN THỨ IX 

NHIỆM KỲ 2010 - 2015

* Thông tin chung

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX 
nhiệm kỳ 2010 - 2015 tiến hành từ ngày 5 đến ngày 8 
tháng 10 năm 2010 tại Hội trường Thành phố, trong 
không khí cả nước đang ra sức thi đua hoàn thành kế 
hoạch kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch 5 năm 

Toàn cảnh phiên khai mạc  
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX (10-2010).
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2005 - 2010, lập thành tích chào mừng kỷ niệm Đại 
lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng đại 
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 
XI của Đảng. 

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Tổng Bí 
thư Nông Đức Mạnh tham dự và với 448/449 đại biểu 
thay mặt cho 156.377 đảng viên của toàn Đảng bộ.

*  Những thành tựu chính của Đảng bộ Thành phố  
nhiệm kỳ 2005 - 2010

Đại hội đánh giá những thành tựu đã đạt được trên 
các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, đó là: 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước  

và các đại biểu dự Đại hội.
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1. Về kinh tế. Kinh tế trên địa bàn Thành phố đạt 
tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích 
cực theo hướng nâng tỷ trọng dịch vụ cao cấp, giảm 
dần tỷ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng lao 
động, phát triển nông nghiệp đô thị, các nguồn lực 
xã hội được phát huy, các ngành, lĩnh vực đều phát 
triển, góp phần cùng Vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam và cả nước, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 
hợp lý trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy 
thoái kinh tế toàn cầu, cụ thể là: tốc độ tăng trưởng 
kinh tế Thành phố bình quân 5 năm đạt 11%; Quy mô 
kinh tế Thành phố đến năm 2010 bằng 1,7 lần năm 
2005, GDP bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 
2.800 USD, bằng 1,68 lần năm 2005; Các ngành dịch 
vụ có tốc độ tăng trưởng 12%/năm, các ngành dịch 
vụ có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng cao tiếp tục 
phát triển mạnh; giá trị sản xuất công nghiệp giai 
đoạn 2006 - 2010 bằng 1,85 lần giai đoạn 2001 - 2005;  
4 ngành công nghiệp trọng yếu: cơ khí chế tạo, điện 
tử - công nghệ thông tin, hóa chất, chế biến tinh lương 
thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá 
trị sản xuất công nghiệp (năm 2005: 53%, năm 2010: 
61%); Thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu nộp 
ngân sách do Trung ương giao, giai đoạn 2006 - 2010 
gấp 2,5 lần giai đoạn 2001 - 2005, đóng góp trên 30% 
ngân sách quốc gia. Kinh tế đối ngoại tiếp tục được mở 
rộng trên cả 3 lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư 
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trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn vốn viện trợ phát 
triển (ODA). Môi trường kinh doanh và đầu tư tiếp 
tục được cải thiện, từng bước tạo lập môi trường cạnh 
tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; mở rộng 
quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh, 
thành phố; vị trí, vai trò của Thành phố đối với khu 
vực và cả nước ngày càng được khẳng định.

2. Quản lý và phát triển đô thị đạt một số kết 
quả nhất định, góp phần xây dựng đô thị văn minh, 
hiện đại.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác 
quy hoạch, làm cơ sở để xử lý căn cơ kết cấu hạ tầng 

Đồng chí Lê Thanh Hải -  Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự  
và phát biểu tại Hội thảo Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch năm 2012 

giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn (Lào).
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đô thị về giao thông, cấp nước, thoát nước, cải thiện 
môi trường. Các chương trình sửa chữa, nâng cấp và 
xây mới chung cư hết hạn sử dụng, chương trình nhà 
ở xã hội, chương trình xây dựng một triệu m2 nhà 
lưu trú của công nhân, chương trình xây dựng ký túc 
xá sinh viên, gắn với đầu tư phát triển dịch vụ đô thị 
đã góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của nhân dân, 
công nhân, sinh viên.

Công tác quản lý, bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi 
trường được chú trọng và có tiến bộ. Triển khai các 
dự án thoát nước, xử lý chất thải nguy hại; hoàn 
thành cơ bản việc di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm 
môi trường vào khu quy hoạch; chủ động phối hợp 
với các tỉnh liên quan xây dựng và triển khai Đề án 
bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai. Tập trung nguồn lực 

Đại lộ Nguyễn Văn Linh là tuyến đường đô thị lớn 
và hiện đại, góp phần phát triển kinh tế cho khu vực 
phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
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thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm 
và 5 chương trình, công trình mang tính đòn bẩy do 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII 
đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện 
chất lượng sống cho Nhân dân.

3. Giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực; 
chương trình xây dựng nguồn nhân lực được đẩy 
mạnh; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học -  
công nghệ góp phần thiết thực hơn vào quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội; lĩnh vực văn hóa - xã hội 
có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và văn hóa của 
Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Thành phố tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho hệ 
thống giáo dục phổ thông, dạy nghề, giáo dục thường 
xuyên; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy 
mạnh xã hội hóa, phát huy vai trò của hội khuyến học 
trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng 
xã hội học tập. Chương trình phát triển nguồn nhân 
lực bước đầu đạt kết quả tích cực. Khoa học - công 
nghệ, khoa học xã hội và nhân văn được quan tâm 
đầu tư và phát huy hiệu quả; việc tiếp thu, ứng dụng, 
làm chủ công nghệ tiên tiến có tiến bộ; thị trường 
công nghệ ngày càng được mở rộng. Việc xây dựng và 
phát triển các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và sản 
xuất sản phẩm công nghệ cao; đổi mới cơ chế, chính 
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sách thu hút, sử dụng lực lượng khoa học - công nghệ 
Thành phố và người Việt Nam ở nước ngoài bước 
đầu đạt kết quả tích cực.

Đời sống văn hóa của Nhân dân Thành phố ngày 
được nâng lên, những giá trị văn hóa truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, của con người Thành phố được 
tiếp tục khơi dậy, phát huy, các thiết chế, công trình 
văn hóa được đầu tư, nâng cấp. Văn học - nghệ thuật 
có phát triển, góp phần giáo dục chủ nghĩa yêu nước, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa nhân văn 
của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa 
của Nhân dân. Báo chí - xuất bản đóng góp tích cực 

Các em học sinh Trường Tiểu học Tân Thông, xã Tân Thông Hội,  
huyện Củ Chi vui mừng đón chào năm học mới 2013 - 2014.
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trong việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản ánh 
kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cổ vũ 
phong trào thi đua yêu nước, tham gia phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thể dục - thể thao 
được chú trọng đầu tư và mở rộng theo hướng xã 
hội hóa, đáp ứng yêu cầu đào tạo và tổ chức thi đấu; 
phong trào thể dục - thể thao cộng đồng ngày càng 
phát triển, góp phần nâng cao thể chất của Nhân dân.

Hệ thống y tế được đầu tư phát triển; mạng lưới 
y tế cơ sở được củng cố, nâng cấp; các loại hình 
dịch vụ y tế phát triển đa dạng, cơ bản đáp ứng việc 
khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Các 

Đường hoa Nguyễn Huệ  
tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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chương trình an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, đời 
sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đã hoàn 
thành chương trình giảm nghèo theo tiêu chí 6 triệu 
đồng/người/năm (năm 2008); theo tiêu chí 12 triệu 
đồng/người/năm, dự kiến đến cuối năm 2010 giảm 
còn 6,6%. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện 
chính sách với người có công, xây dựng nhà tình 
nghĩa, tình thương tiếp tục được nhân rộng.

4. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
được giữ vững, cải cách tư pháp có chuyển biến tích 
cực; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng 
cường và mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát 
triển Thành phố.

Đồng chí Lê Hoàng Quân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
thăm và động viên tân binh trước giờ nhập ngũ.
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Thành phố kịp thời chỉ đạo xây dựng các chương 
trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nghị quyết 
về quốc phòng - an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội với xây dựng quốc phòng - an ninh, 
xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân. Tăng cường chỉ đạo lập lại trật tự 
an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, chương 
trình mục tiêu 3 giảm, kéo giảm tội phạm và tệ nạn 
xã hội; xử lý kịp thời các vụ tranh chấp lao động tập 
thể của công nhân, tập trung giải quyết các vụ khiếu 
kiện tồn đọng; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cải cách tư pháp tiếp tục được tập trung thực hiện, 
tạo chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Chất lượng 
điều tra, truy tố, xét xử, tranh tụng tại phiên tòa, thi 
hành án được nâng lên; khắc phục được tình trạng 
truy tố, xét xử oan, sai, hạn chế được tình trạng bỏ 
lọt tội phạm, giảm số vụ án và thi hành án dân sự tồn 
đọng, kéo dài; tạo chuyển biến tích cực trong công 
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế mang lại hiệu 
quả tích cực. Quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thành 
phố với địa phương các nước được đẩy mạnh. Công 
tác thông tin đối ngoại được tăng cường, góp phần 
quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, sáng 
tạo, giàu tiềm năng hợp tác, có môi trường thuận lợi 
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thu hút đầu tư. Công tác đối với người Việt Nam ở 
nước ngoài đạt kết quả thiết thực, giúp kiều bào hiểu 
rõ hơn tình hình đất nước và Thành phố, có điều kiện 
thuận lợi cho việc làm ăn, sinh sống ở Thành phố.

5. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hệ 
thống chính trị không ngừng được củng cố và hoạt 
động ngày càng hiệu quả.

a. Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ 
then chốt, toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu 
quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng 

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hoạt động xúc tiến đầu tư  
tại Ấn Độ ngày 18-3-2013.
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đội ngũ đảng viên, gắn với thực hiện Cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
tạo được kết quả bước đầu quan trọng. Qua gần 4 năm 
thực hiện, Cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, tạo 
được kết quả bước đầu quan trọng trong nhận thức, 
hành động của toàn Đảng bộ và xã hội, góp phần ngăn 
chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xây dựng, 
nâng cao nền tảng tinh thần trong xã hội.

Việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và 
đảng viên hàng năm được cải tiến theo hướng nâng 
cao chất lượng; kịp thời đề ra biện pháp kéo giảm số 

Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2013 - 2014.
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cơ sở đảng yếu kém, số đảng viên vi phạm tư cách, 
nâng tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng 
năm. Công tác đảng viên được quan tâm chỉ đạo; số 
lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm đều tăng.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ủy 
ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp tiếp 
tục được củng cố; đã ban hành quy chế phối hợp giữa 
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các cơ quan liên quan 
trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật Đảng. Công tác giám sát bước đầu đạt 
một số kết quả thiết thực, góp phần ngăn ngừa vi 
phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Lễ tuyên dương các gương sáng đảng viên do Liên đoàn Lao động  
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 3-2-2015.
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Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp 
ủy đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới 
theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối 
với những vấn đề trọng yếu, đồng thời phát huy trách 
nhiệm, tính năng động, sáng tạo của chính quyền, 
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu; chú trọng mở rộng, phát 
huy dân chủ trong Đảng.

b. Năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả 
quản lý của bộ máy chính quyền có chuyển biến tích 
cực. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành 
phố, Hội đồng nhân dân Thành phố, hội đồng nhân 
dân phường xã tiếp tục được đổi mới theo hướng cải 
tiến, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, chất vấn và 
trả lời chất vấn tại các kỳ họp, tăng cường công tác 
giám sát theo chuyên đề, được Nhân dân đồng thuận, 
hưởng ứng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục 
được đẩy mạnh; mở rộng phân cấp quản lý, khoán 
biên chế và kinh phí hành chính cho các đơn vị; hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước có chuyển biến tích 
cực; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - 
xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
được phát huy...
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c. Việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa có tiến 
bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, 
tăng cường. Tập trung xây dựng, thực hiện tốt các 
chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân 
dân, thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân trên các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo đảm 
vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của 
các tổ chức đảng, cơ quan quản lý hành chính, cán 
bộ, đảng viên, công chức. Đẩy mạnh việc thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở, tiếp công dân, đối thoại với 
các giới. Mặt trận và các đoàn thể phát huy tốt hơn 
vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, đa dạng 
hóa các hình thức tập hợp; các phong trào hành động 
cách mạng được tổ chức đều khắp, chất lượng được 
nâng lên.

* Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015

Quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ 
Chính trị, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí 
Minh trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa văn 
minh, hiện đại; từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến 
năm 2020, Thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, 
tăng cường đoàn kết; huy động nguồn lực, nâng cao 
chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ 
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tầng, phát triển nhanh, bền vững, với mục tiêu tổng 
quát là: “Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn 
nữa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn 
Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn 
lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết 
cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến 
đổi khí hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất 
và văn hóa của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an 
ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; làm tốt vai trò 
đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đóng 
góp ngày càng lớn cho cả nước; từng bước trở thành 
một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, 
khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Những nhiệm vụ cụ thể: 

Để xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố, Đại 
hội đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể đó là:

Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; Phát 
triển đô thị bền vững; Phát triển giáo dục - đào tạo, 
khoa học - công nghệ, xây dựng văn hóa đậm đà bản 
sắc dân tộc, bảo đảm chính sách an sinh xã hội; Bảo 
đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính 
trị, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Đặc biệt Đại hội nhấn mạnh: để thực hiện thắng 
lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cần tiếp tục hoàn 
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thành 5 chương trình, công trình mang tính đòn 
bẩy do Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII đề 
ra; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động 
nguồn lực thực hiện Sáu chương trình đột phá là: 
Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
Chương trình cải cách hành chính, Chương trình hỗ 
trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng kinh tế Thành phố, Chương trình giảm 
ùn tắc giao thông, Chương trình giảm ngập nước, 
Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.

Hệ thống chỉ tiêu cụ thể:

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa 
(GDP) bình quân hàng năm 12%.

2. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành 
dịch vụ bình quân 13%/năm.

3. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành 
công nghiệp bình quân 11%/năm.

4. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành 
nông nghiệp bình quân 5%/năm.

5. Cơ cấu kinh tế năm 2015 (% trong GDP): dịch 
vụ: 57%, công nghiệp: 42%, nông nghiệp: 1%.

6. Tổng mức đầu tư xã hội 5 năm trên địa bàn 
Thành phố đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng.
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7. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng 
năm dưới 1,1%.

8. Hàng năm tạo việc làm mới trên 120.000 người.

9. Đến cuối năm 2015, tổng sản phẩm nội địa 
(GDP) bình quân trên đầu người đạt 4.800 USD.

10. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ lao động đã qua đào 
tạo nghề đạt 70% trên tổng số lao động làm việc.

11. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập 12 triệu 
đồng/người/năm đến cuối năm 2015 cơ bản hoàn 
thành (còn dưới 2%).

12. Đến cuối năm 2015, đạt tỷ lệ 15 bác sĩ/10.000 
dân.

13. Đến cuối 2015, tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp 
nước sạch đạt 98%; hộ dân nông thôn sử dụng nước 
hợp vệ sinh đạt 100%.

14. Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới trong 5 
năm đạt 39 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân 17 
m2/người.

15. Đến cuối năm 2015, thu gom, lưu giữ, xử lý 
100% chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải 
rắn nguy hại, chất thải rắn y tế, nước thải công nghiệp 
và y tế; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm 
công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 
tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
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16. Đến cuối năm 2015, hoàn thành xây dựng 25 
xã nông thôn mới.

17. Hàng năm, có 75% cơ sở đảng trong sạch, 
vững mạnh.

18. Đến cuối năm 2015, xây dựng tổ chức Công 
đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện; 70% 
doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động 
trở lên có tổ chức đảng và tổ chức Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 
IX gồm 69 ủy viên chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX (2010 - 2015).
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DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ  

KHÓA IX 

1. Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư

2. Đồng chí Lê Hoàng Quân - Phó Bí thư 

3. Đồng chí Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư 

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư 

5. Đồng chí Võ Thị Dung - Ủy viên Ban Thường vụ 

6. Đồng chí Trương Văn Hai - Ủy viên Ban Thường 
vụ 

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Thường 
vụ

8. Đồng chí Huỳnh Thành Lập - Ủy viên Ban 
Thường vụ

9. Đồng chí Trần Thế Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ

10. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhân - Ủy viên Ban 
Thường vụ

11. Đồng chí Nguyễn Văn Rảnh - Ủy viên Ban 
Thường vụ
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12. Đồng chí Võ Tiến Sĩ - Ủy viên Ban Thường vụ 

13. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ủy viên Ban 
Thường vụ

14. Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Ủy viên Ban 
Thường vụ

15. Đồng chí Hứa Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Thường 
vụ

16. Đồng chí Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ

17. Đồng chí Nguyễn Hữu Tín - Ủy viên Ban Thường 
vụ

18. Đồng chí Trương Thị Ánh - Ủy viên Ban Chấp 
hành 

19. Đồng chí Phan Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp 
hành

20. Đồng chí Lê Tấn Bửu - Ủy viên Ban Chấp hành

21. Đồng chí Tất Thành Cang - Ủy viên Ban Chấp 
hành

22. Đồng chí Lâm Đình Chiến - Ủy viên Ban Chấp 
hành

23. Đồng chí Bùi Hoàng Danh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

24. Đồng chí Trần Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp 
hành
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25. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp
hành

26. Đồng chí Trần Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp
hành

27. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Ủy viên Ban Chấp
hành

28. Đồng chí Phạm Văn Gòn - Ủy viên Ban Chấp
hành

29. Đồng chí Lê Mạnh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành

30. Đồng chí Phạm Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp
hành

31. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp
hành

32. Đồng chí Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp
hành

33. Đồng chí Lê Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành

34. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Ban Chấp
hành

35. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Chấp
hành

36. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa - Ủy viên Ban Chấp
hành
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37. Đồng chí Nguyễn Quý Hòa - Ủy viên Ban Chấp 
hành

38. Đồng chí Đặng Văn Hồng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

39. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

40. Đồng chí Ung Thị Xuân Hương - Ủy viên Ban 
Chấp hành

41. Đồng chí Dương Công Khanh - Ủy viên Ban 
Chấp hành

42. Đồng chí Lê Văn Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành

43. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban 
Chấp hành

44. Đồng chí Đào Anh Kiệt - Ủy viên Ban Chấp hành

45. Đồng chí Đào Thị Hương Lan - Ủy viên Ban 
Chấp hành

46. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan - Ủy viên Ban 
Chấp hành

47. Đồng chí Trương Văn Lắm - Ủy viên Ban Chấp 
hành

48. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Chấp hành

49. Đồng chí Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban Chấp 
hành
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50. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp 
hành

51. Đồng chí Võ Văn Luận - Ủy viên Ban Chấp hành

52. Đồng chí Đinh Thị Bạch Mai - Ủy viên Ban Chấp 
hành

53. Đồng chí Huỳnh Cách Mạng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

54. Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng - Ủy viên Ban 
Chấp hành

55. Đồng chí Lê Đông Phong - Ủy viên Ban Chấp 
hành

56. Đồng chí Trần Hải Phong - Ủy viên Ban Chấp 
hành

57. Đồng chí Nguyễn Tấn Phong - Ủy viên Ban Chấp 
hành

58. Đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Ủy viên Ban Chấp 
hành

59. Đồng chí Lê Văn Phước - Ủy viên Ban Chấp hành

60. Đồng chí Lê Hoài Quốc - Ủy viên Ban Chấp hành

61. Đồng chí Thái Văn Rê - Ủy viên Ban Chấp hành

62. Đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành

63. Đồng chí Lê Minh Tấn - Ủy viên Ban Chấp hành
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64. Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Ủy viên Ban Chấp 
hành

65. Đồng chí Trần Trọng Tuấn - Ủy viên Ban Chấp 
hành

66. Đồng chí Nguyễn Long Tuyền - Ủy viên Ban 
Chấp hành

67. Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban Chấp 
hành

68. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Chấp 
hành

69. Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành





Phụ lục
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Trong 5 năm (2010 - 2015), bên cạnh những 
thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới và khu 
vực có nhiều chuyển biến phức tạp đã ảnh 

hưởng đến sự phát triển của cả nước nói chung và 
Thành phố nói riêng. Phát huy truyền thống cách 
mạng của các thế hệ đi trước, cùng tinh thần năng 
động, sáng tạo và kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới, 
với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền 
Thành phố đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của 
Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn 
thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010 -  
2015; góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương.

1. Kinh tế tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng 
trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
đúng định hướng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại kinh tế đạt kết quả bước đầu, các 
nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần cùng cả 
nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 5 năm tăng bình 
quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả 
nước (cả nước đạt bình quân 5,8%); chất lượng tăng 
trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, đóng 
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góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng 
trưởng kinh tế ngày càng tăng (năm 2011: 29,1%; năm 
2012: 30,1%; năm 2013: 33,4%; năm 2014: 36,4%; 
năm 2015 ước đạt 35,1%), bình quân giai đoạn 2011 -  
2015 đạt 33,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, 
đúng định hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp 
(năm 2011 là: 57,8% - 41,2% - 1%; ước tính năm 2015 
là: 59,9% - 39,2% - 0,9%), nhất là chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nội ngành, tăng dần tỷ trọng các ngành 
dịch vụ có giá trị gia tăng cao, 4 ngành công nghiệp 
trọng yếu (chiếm tỷ trọng năm 2011 là 58,8%; ước 
đạt năm 2015 là 60%), phát triển nông nghiệp đô thị. 
Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, năm 2011 

Cầu Phú Mỹ - Cầu dây văng dài nhất 
Thành phố Hồ Chí Minh, nối liền 
Quận 2 và Quận 7.
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là 15,86%, cả nước là 18,13%, năm 2014 là 1,65%, cả 
nước là 1,8%, đã huy động được nguồn lực cho phát 
triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Đóng góp của kinh 
tế Thành phố vào ngân sách Nhà nước năm sau cao 
hơn năm trước, vượt dự toán hàng năm, tăng gấp 2 
lần giai đoạn 2006 - 2010, năm 2011 đóng góp 27,7% 
ngân sách Nhà nước, năm 2014 tăng lên 30%. Đã 
góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Vai trò, vị trí 
của Thành phố về kinh tế đối với vùng và cả nước 
ngày càng khẳng định, tỷ trọng kinh tế Thành phố 
trong nền kinh tế đất nước ngày càng cao, từ 18,3% 
năm 2011 tăng lên 21,5% năm 2014.

Khai mạc Triển lãm và Hội thảo xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch 
Thành phố Hồ Chí Minh - Champasak năm 2013.
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Doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục được sắp xếp, 
đổi mới, nâng cao hiệu quả, thu hẹp dần về tỷ trọng, 
nhưng đóng góp cho ngân sách tăng lên (năm 2011: 
9,76%; ước năm 2015: 10,3%), phát huy vai trò nòng 
cốt, là công cụ quan trọng để Nhà nước định hướng, 
điều tiết kinh tế thị trường. Kinh tế tập thể vượt qua 
giai đoạn khó khăn, phát triển khá trong lĩnh vực 
nông nghiệp, dịch vụ - thương mại, vận tải, là thành 
phần nòng cốt cùng kinh tế Nhà nước bình ổn thị 
trường (năm 2011 đạt 3.457 tỷ đồng; năm 2014 đạt 
6.820 tỷ đồng). Kinh tế ngoài Nhà nước phát triển 
nhanh ở các lĩnh vực, tỷ trọng tiếp tục tăng và cao 

Hội thảo xúc tiến Đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia năm 2014.
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nhất trong cơ cấu kinh tế Thành phố (năm 2011 
chiếm 58,3%; ước năm 2015 chiếm 59,5%). Kinh tế 
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng về số lượng, 
tỷ trọng và chất lượng, tạo ra những sản phẩm công 
nghệ cao, thúc đẩy xuất khẩu phát triển (năm 2011 
chiếm 23%; ước năm 2015 chiếm 24,5%). 

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; 
thực hiện nhiều chính sách thu hút các thành phần 
kinh tế đầu tư vào các ngành, lĩnh vực phù hợp quy 
hoạch phát triển Thành phố, chú trọng công nghệ cao 
và các ngành công nghiệp trọng yếu. Tổng vốn đầu 
tư xã hội tăng hàng năm, hiệu quả đầu tư ngày càng 
nâng lên; chỉ số ICOR bình quân giai đoạn 2011 -  
2015 đạt 3,56(1).

Về thị trường hàng hóa, phát triển nhanh hệ thống 
phân phối bán buôn, bán lẻ, tạo nguồn nguyên liệu, 
hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa, với các phương 
thức giao dịch, mua bán, thanh toán hiện đại; tác 
động tích cực đến sản xuất, bình ổn thị trường, thúc 
đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”; quy mô thị trường gấp 2,38 lần so 
với giai đoạn 2006 - 2010.

1  Chỉ số ICOR Thành phố năm 2011: 3,64; năm 2012: 3,87; năm 2013: 3,61; 
năm 2014: 3,45, ước năm 2015: 3,31.
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2. Quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị có tiến 
bộ, đạt kết quả quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh 
tế, cải thiện dân sinh và hình thành đô thị văn minh, 
hiện đại.

Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gắn với thực hiện 
quy hoạch xây dựng Thành phố, quy hoạch phát 
triển giao thông, gắn với quy hoạch Vùng Thành phố 
Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
và Vùng Đông Nam Bộ; phủ kín quy hoạch chi tiết 
1/2.000 toàn Thành phố; ban hành quy hoạch Khu 
Trung tâm (930 ha), quy chế quản lý kiến trúc - quy 
hoạch chung Thành phố làm cơ sở thu hút đầu tư, 
cấp phép xây dựng,... 

Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé  
tại Thành phố Hồ Chí Minh buổi đêm.
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Kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, bao gồm giao 
thông tĩnh, cấp nước, thoát nước, điện, viễn thông, 
xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, công viên, cây 
xanh,…) được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp; đẩy 
mạnh thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều 
công trình giao thông, cấp nước, thoát nước trọng 
điểm, tăng khả năng kết nối, phát triển Thành phố về 
phía Đông, Tây và Nam; từng bước giảm ùn tắc giao 
thông, giảm ngập nước tại một số khu vực, giảm ô 
nhiễm môi trường; hệ thống giao thông đường thủy 
được tăng cường đầu tư, góp phần nâng cao năng lực 
vận tải đường thủy, gắn với phát triển cảng biển cùng 
dịch vụ logistic về phía Đông và Nam Thành phố.

Đường hầm vượt sông Sài Gòn
lớn nhất Đông Nam Á nối liền

 Quận 1 và Khu đô thị mới Quận 2,
 Thành phố Hồ Chí Minh.
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Đầu tư chỉnh trang, nâng cấp đô thị hiện hữu theo 
hướng văn minh, hiện đại và bảo tồn bản sắc văn hóa 
dân tộc; kiên trì thực hiện chương trình giải tỏa nhà 
trên và ven kênh, rạch, xây dựng mới chung cư hư 
hỏng nặng; nâng cao chất lượng nhà ở tái định cư, 
đồng thời tổ chức lại cuộc sống dân cư đồng bộ về 
việc học, việc làm, chăm sóc sức khỏe, giải trí lành 
mạnh,… xây dựng mới khoảng 39 triệu m2 nhà ở, 
diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17 m2, tạo 
điều kiện cho Nhân dân cải thiện nhà ở. Đẩy mạnh 
thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng trục chính trung 
tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Diện mạo đô thị Thành 
phố thay đổi tích cực theo hướng văn minh, hiện đại.

Nút giao thông ngã ba Cát Lái - Xa lộ Hà Nội.
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Tăng cường năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải rắn đô thị, chất thải y tế, nước thải; tăng 
cường quản lý tài nguyên nước mặt, nước ngầm. Chú 
trọng đầu tư các dự án phát triển nguồn cung cấp 
nước và mạng lưới cấp nước, đáp ứng cơ bản yêu cầu 
cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho Nhân dân. 
Ý thức của các tổ chức và các tầng lớp Nhân dân về 
bảo vệ môi trường được nâng lên; tăng cường hợp tác 
quốc tế về ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng.

3. Giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực; 
đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công 
nghệ góp phần tích cực vào quá trình phát triển; 

Lễ tuyên dương học sinh 3 rèn luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, không ngừng 
cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh 
thần của Nhân dân.

Ngân sách đầu tư vào giáo dục - đào tạo tăng hàng 
năm, phát triển cơ sở vật chất theo quy hoạch, khang 
trang, từng bước hiện đại; chuẩn hóa đội ngũ giáo 
viên ở các ngành học, bậc học; đổi mới phương pháp 
giảng dạy, đặc biệt coi trọng giáo dục nhân cách, 
lối sống, đạo đức, lý tưởng cho học sinh; xã hội hóa 
giáo dục - đào tạo đạt kết quả tích cực; hệ thống giáo  
dục - đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào 
việc đào tạo nhân lực; công tác quản lý giáo dục - đào 
tạo đổi mới tích cực, đạt hiệu quả; phát huy vai trò 

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng 
tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
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của gia đình phối hợp với nhà trường, xã hội trong 
giáo dục thế hệ trẻ; chất lượng dạy và học được nâng 
cao, là cơ sở để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - 
đào tạo Thành phố.

Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực được thực hiện khá tốt, gắn với nhu cầu xã hội 
ở các lĩnh vực; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
Thành phố được trang bị cơ bản về lý luận chính trị, 
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác; việc đào 
tạo nghề nghiệp đã góp phần trực tiếp nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực Thành phố. 

Quan tâm đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 
giao khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất và đời 

Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần 22 (năm 2011 - 2012) 
và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi lần 8 năm 2013.
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sống, tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực 
tiễn, phát triển các sản phẩm công nghệ cao tăng lên, 
một số lĩnh vực tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực. 

Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, 
xây dựng, phát triển con người. Hệ thống thiết chế 
văn hóa được đầu tư, phát huy tác dụng, từng bước 
đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, giải trí lành mạnh 
của Nhân dân. 

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan 
tâm. Tập trung đầu tư đào tạo, nâng cao năng lực 
đội ngũ cán bộ y tế; hệ thống khám, chữa bệnh, cơ 
sở vật chất, trang thiết bị y tế được nâng cấp; chất 
lượng khám, chữa bệnh được cải thiện. Số giường 

Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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bệnh tăng thêm trong giai đoạn 2011 - 2014 là 3.530 
giường, nâng số giường bệnh trên 10.000 dân năm 
2014 đạt 43 giường so với năm 2011 là 42 giường. Số 
bác sĩ tăng thêm giai đoạn 2011 - 2014 là 1.531 bác sĩ, 
nâng tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân năm 2014 đạt 14,5 bác sĩ 
so năm 2011 là 13,2 bác sĩ.

Hoàn thành cơ bản mục tiêu giảm hộ nghèo giai 
đoạn 3 (2009 - 2015) trước 2 năm; thực hiện đồng bộ 
các giải pháp tổng hợp chương trình giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 4 (2014 - 2015) đạt hiệu quả, đến quý 
III/2015, hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/
người/năm còn 1,03%; hộ cận nghèo có thu nhập 

Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh  
là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, xếp hạng đặc biệt,  

tuyến kỹ thuật sau cùng các tỉnh thành phía Nam, trực thuộc Bộ Y tế.



276 THÀNH TỰU CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

dưới 21 triệu đồng/người/năm còn 2,64% (20.243 hộ 
nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm; có 
51.985 hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/
người/năm). Huy động nguồn lực, hoàn thành cơ bản 
Chương trình xây dựng nông thôn mới (có 3/5 huyện, 
50/56 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới), 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, thay 
đổi diện mạo nông thôn, đời sống cư dân nông thôn.

4. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội, an ninh - quốc phòng không ngừng được 
củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; cải 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư  
Thành ủy Thành phố tham quan Phòng Cấy mô tại Khu Nông nghiệp  

Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013.
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cách tư pháp có chuyển biến tích cực; công tác đối 
ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo môi trường 
thuận lợi để phát triển Thành phố.

Gắn phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với tăng 
cường công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng khu 
vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân 
dân, thế trận lòng dân, trên cơ sở xây dựng, bổ sung, 
điều chỉnh và thực hiện thật tốt các chính sách thuận 
lòng dân. Tập trung xây dựng lực lượng võ trang 
Thành phố vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Lê Hoàng Quân  
và ông Adam Graham Giles, Thủ hiến Vùng Lãnh thổ Bắc Úc ký kết  

Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh  
và Vùng Lãnh thổ Bắc Úc nhân chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh  

của Ngài Thủ hiến năm 2014.
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quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tích cực đóng góp 
nâng cao khả năng phòng thủ đất nước. 

Giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, 
không để bị động, bất ngờ; phát huy sức mạnh tổng 
hợp, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, 
ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến 
hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, chống phá của các thế 
lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị, cực 
đoan, chống đối trong và ngoài nước,... Chủ động 
phối hợp với các tỉnh, thành phố và bộ, ngành liên 
quan xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ khiếu kiện đông 
người kéo về Thành phố. Tập trung chỉ đạo nâng cao 
chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  
Thành phố Hồ Chí Minh dự Hội chợ Thương mại - Dịch vụ - Du lịch  

Việt Nam - Mi-an-ma tại Thành phố Yangon năm 2014.
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quốc, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 
luật trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, Thành 
phố quan tâm kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất và chăm lo đời sống cán 
bộ các cơ quan tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong 
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; không 
để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Triển khai tốt thí 
điểm chế định thừa phát lại, xã hội hóa hoạt động 
công chứng. Chỉ đạo xử lý có hiệu quả một số vụ việc, 
vụ án nghiêm trọng, phức tạp.

Khai mạc Hội chợ Triển lãm Thương mại - Dịch vụ Việt Nam - Campuchia 
2013 tại Mondial Center, thủ đô Phnôm Pênh - Campuchia.
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Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng 
cường và mở rộng; góp phần thực hiện chính sách 
đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của Thành phố, chủ động và tích cực 
đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương 
mại, đầu tư; quan hệ hợp tác với địa phương các nước 
tiếp tục được triển khai và ngày càng đi vào chiều 
sâu, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để hợp tác 
cùng phát triển. Thực hiện tốt công tác về người Việt 
Nam ở nước ngoài, thông tin đối ngoại có đổi mới 
bước đầu, góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh 
đẹp của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh để thu 
hút các nhà đầu tư nước ngoài, động viên kiều bào 
tham gia xây dựng Thành phố và đất nước.

5. Thực hiện 6 chương trình đột phá đạt kết quả 
bước đầu quan trọng.

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng, 
đào tạo nghề, tạo chuyển biến bước đầu trong đảm 
bảo nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành 
dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu 
lao động; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn; xây dựng nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế, văn 
hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, hệ thống chính 
trị, đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng 
yêu cầu phát triển và hội nhập. Cải cách hành chính 
có tiến bộ, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến 
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Cấy mô lan tại Công ty Thịnh Toàn, Khu công nghiệp Hiệp Phước,  
huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.

Hải quan Khu Chế xuất Tân Thuận thực hiện cải cách hành chính,  
thông quan điện tử nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp  

khi làm thủ tục xuất nhập khẩu.
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sản xuất - kinh doanh, chữa bệnh, học tập,… của 
Nhân dân, chất lượng thực hiện công vụ ngày càng 
nâng lên. Đẩy mạnh hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế (chương trình kích cầu đầu tư đã phê duyệt 114 
dự án với tổng mức đầu tư trên 9.500 tỷ đồng, trong 
đó phần vốn vay được ngân sách hỗ trợ là 4.561 tỷ 
đồng), từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
kinh tế từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang 
phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu. Hệ 
thống hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư, tạo diện 
mạo mới, là cơ sở để phát triển không gian đô thị, kết 
nối Vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh; ùn tắc giao 
thông được kéo giảm bước đầu, tai nạn giao thông 

Công trình cải tạo, nâng cấp toàn tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm sạch, đẹp 
góp phần cải thiện môi trường, giảm ngập nước khu vực Quận 6  

và Quận 11, nâng cao chất lượng sống của người dân.
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giảm sâu cả ba mặt là số vụ tai nạn giao thông, số 
người chết và số người bị thương. Nhận thức sâu hơn 
tầm quan trọng của công tác lập, quản lý và đầu tư 
theo quy hoạch thoát nước; tăng cường quản lý quỹ 
đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch, 
phục vụ hệ thống tiêu thoát nước; triển khai đồng bộ 
các giải pháp kéo giảm tình trạng ngập nước cả về 
số điểm và mức độ ngập (xóa được 49/58 điểm ngập 
do mưa (84,5%); không để phát sinh điểm ngập mới 
21/29 điểm (72,4%); xóa 24/33 điểm ngập do triều 
cường (72,7%). Nâng cao chất lượng quy hoạch gắn 
với chiến lược bảo vệ môi trường; tiếp tục di dời các 
cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư; từng 
bước nâng cao nhận thức cộng đồng; tăng cường 
kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về môi 
trường; ô nhiễm nguồn nước sông rạch, không khí, 
tiếng ồn do sản xuất, giao thông giảm đáng kể.

6. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh được tăng cường, đạt kết quả quan trọng; hệ 
thống chính trị Thành phố không ngừng được củng 
cố, hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, 
hiệu quả hơn, thể hiện trên các mặt.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nghiêm 
túc, chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao, tạo được 
chuyển biến bước đầu quan trọng.
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Cùng với việc thực hiện các nội dung của Nghị 
quyết Trung ương 4 là việc tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành 
ủy đối với hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các 
nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung 
dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đề cao vai trò, 
trách nhiệm cá nhân, giải quyết công việc đúng thẩm 
quyền; Tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân 
dân, nỗ lực chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, giải 
quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng 
được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
được nâng lên.

Hội nghị biểu dương các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh  
tiêu biểu 3 năm, 5 năm liền nhiệm kỳ 2010 - 2015.
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- Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 
2011: 67,83%; năm 2012: 65,03%; năm 2013: 67,63%, 
năm 2014: 52,95%.

- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ: năm 2011: 10,45%; năm 2012: 10,4%, năm 
2013: 10,54%; năm 2014: 10,27% (bình quân 4 năm: 
10,41%); đảng viên vi phạm tư cách: năm 2011: 0,57%; 
năm 2012: 1,24%; năm 2013: 0,53%; năm 2014: 0,4% 
(bình quân 4 năm: 0,68%).

- Kết nạp đảng viên: 40.846 (tăng 10,26% so với 
nhiệm kỳ trước), trong đó nữ 18.313, đạt 44,83% 

Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 
do Thành Đoàn tổ chức ngày 5 tháng 1 năm 2015.
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(tăng 5,33%); dân tộc: 469, đạt 1,14% (giảm 0,01%); 
tôn giáo: 1.140, đạt 2,79% (tăng 0,43%); Đoàn viên 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 21.481, đạt 
52,59% (tăng 1,62%); công nhân lao động trong các 
thành phần kinh tế: 5.895, đạt 14,43% (giảm 3,3%); 
đảng viên có trình độ phổ thông: 39.959, đạt 97,82% 
(tăng 1%); trình độ cao đẳng, đại học: 23.089, đạt 
56,52% (tăng 5,27%); trình độ trên đại học: 1.667, đạt 
4,08% (tăng 1,43%).

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được cải thiện, 
phấn đấu đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đặc biệt.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trước trụ sở Hội đồng nhân dân
 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
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Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
Thành phố có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng 
hoạt động giám sát, tiếp xúc, giải quyết kiến nghị 
của cử tri, tập trung vào những vấn đề bức xúc, quan 
trọng của Thành phố.

Tổ chức, bộ máy các cơ quan quản lý Nhà nước 
từng bước được kiện toàn, sắp xếp; chú trọng đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ 
chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh 
rà soát, giảm mạnh thủ tục hành chính, nhất là thủ 
tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp, kê khai, 
nộp thuế, xuất - nhập khẩu, đất đai, quy hoạch, xây 
dựng và liên quan đến cuộc sống Nhân dân.

Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức chương trình “Lắng nghe và trao đổi” 
phát sóng trên Đài truyền hình Thành phố hàng tháng. 
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Công tác vận động Nhân dân của hệ thống chính 
trị có chuyển biến tích cực, phát huy dân chủ và sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan 
hệ máu thịt giữa Đảng bộ với Nhân dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục 
đổi mới về nội dung, phương thức; công tác dân vận 
của chính quyền được chú trọng hơn, ngày càng sâu 
sát và gắn bó với Nhân dân; các cấp ủy đảng, chính 
quyền tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với 
Nhân dân các giới, tiếp thu hiến kế, kiến nghị, kịp 
thời điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách, 
thấu hiểu và giải quyết thấu tình, đạt lý những bức 
xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân 
dân. Dân chủ được mở rộng và nâng cao hơn, nhiều 

Lễ tuyên dương và trao giải thưởng cho các cán bộ, công chức,  
viên chức trẻ, giỏi, thân thiện lần IV năm 2014.
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chủ trương của Thành ủy và các cấp ủy được sự đồng 
thuận xã hội cao.

Quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ 
chuyên trách công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn 
thể chính trị - xã hội; phát huy hơn nữa vai trò tập 
hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát 
huy vai trò của tất cả mọi giai cấp, tầng lớp trong 
xã hội, các tổ chức, đoàn thể vào sự phát triển của 
Thành phố.

Bên cạnh những thành tựu trên, trong 5 năm qua, 
Thành phố còn những mặt hạn chế, yếu kém như:

- Tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu Nghị 
quyết, thấp hơn nhiệm kỳ trước, chưa bền vững, 

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng bằng khen 
tại Hội nghị biểu dương gương  “ Người tốt, việc tốt” (2010 - 2015).
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chưa tạo được đột phá trong nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao.

- Quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển kết cấu 
hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - văn hóa, cải thiện dân sinh và bảo vệ môi trường 
của một đô thị đặc biệt.

- Chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực 
chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và hội nhập; 
khoa học - công nghệ chưa thật sự là động lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; việc khắc 
phục một số vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa - 
xã hội chậm, chưa có chuyển biến căn cơ.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội còn diễn biến phức tạp; một số nơi, lĩnh vực còn 
tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây bất ổn, bức xúc trong 
Nhân dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 chương trình đột 
phá có một số nhiệm vụ triển khai chậm, có chương 
trình hiệu quả chưa cao, yếu kém.

 - Kết quả công tác xây dựng Đảng trên một số 
mặt, một số nơi còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả quản 
lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn thiếu trách 
nhiệm với Nhân dân; việc phát huy sức mạnh tổng 
hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân còn thiếu 
chiều sâu.
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KẾT LUẬN

Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí 
Minh trong 40 năm, kể từ sau ngày giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

đến nay đã kế thừa truyền thống lịch sử của Đảng 
bộ Thành phố giai đoạn 1930 - 1975, xác lập trách 
nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành cùng Nhân 
dân Thành phố vượt lên trên khó khăn, thách thức; 
năng động, sáng tạo trong từng bước đi, từng chặng 
đường; khẳng định vị trí, vai trò trung tâm, là đầu 
tàu của cả nước về nhiều mặt bằng những thành tựu 
kinh tế - xã hội được đúc kết qua 9 kỳ Đại hội thể hiện 
trong hai giai đoạn: 1975 - 1985 và 1986 - 2015. Mỗi 
giai đoạn đều có những thuận lợi, khó khăn riêng 
nhưng Đảng bộ và Nhân dân Thành phố với ý chí tự 
lực, tự cường, năng động, sáng tạo đã tìm ra hướng 
đi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành 
phố. Nhờ đó Thành phố đã từng bước chuyển biến, 
đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội.
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Mười năm đầu sau giải phóng (1975 - 1985) là 10 
năm xây dựng chế độ xã hội mới, khắc phục hậu quả 
nặng nề sau chiến tranh, bước đầu cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng quan hệ sản xuất mới; cải tạo công 
thương nghiệp, nông nghiệp, lưu thông phân phối 
hàng hóa và từng bước khôi phục, phát triển nền 
kinh tế mới, văn hóa và con người mới, dần xóa bỏ 
cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp và chuyển 
sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, tạo tiền 
đề thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện đời sống 
Nhân dân. Và chính từ thực tiễn đó, Thành phố đã có 
những đóng góp quan trọng trong việc hoạch định 
đường lối đổi mới chung của Đảng.

30 năm tiếp theo (1986 - đến nay) là chặng đường 
Thành phố bước vào thời kỳ đổi mới cùng đất nước. 
Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn 
kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân 
Thành phố tiếp tục ra sức xây dựng, phát triển và bảo 
vệ Thành phố ngày càng giàu mạnh với những thành 
tựu to lớn, toàn diện: Kinh tế Thành phố giữ mức 
tăng trưởng cao liên tục nhiều năm; Công tác quy 
hoạch, quản lý theo quy hoạch và phát triển đô thị 
có nhiều tiến bộ; Đời sống vật chất và văn hóa tinh 
thần của Nhân dân Thành phố được cải thiện; Giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng vững 
chắc cho sự phát triển Thành phố; Dân chủ được mở 
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rộng, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - 
xã hội Thành phố được phát huy; Năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố; hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của chính quyền được nâng lên. Nhờ đó 
đã “tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, 
góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của 
vùng và cả nước”(1). 

Dấu ấn thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí 
Minh - từ Đại hội đến Đại hội - là những cột mốc cần 
lưu giữ để viết tiếp trang lịch sử truyền thống vẻ vang 
của Đảng bộ Thành phố; là điểm nhấn cần nhìn lại để 
tạo đà phát triển, tạo sức bật thật sự vững chắc trong 
những nhiệm kỳ tiếp theo. 

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí 
Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cả hệ thống 
chính trị và Nhân dân Thành phố vững vàng, tự tin 
về thành tựu 40 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển 
Thành phố; khát khao và bản lĩnh chuẩn bị hành 
trang bước lên bệ phóng chính trị đầy thử thách và 
vinh quang với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ Thành 
phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi 
mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính 
1 Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị 

về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2020.
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trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng 
lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố, gắn tăng 
trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con 
người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ 
môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng 
cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng Thành phố Hồ 
Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện 
đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở 
thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài 
chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu 
vực Đông Nam Á”(1).

1 Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí 
Minh lần thứ X (2015 - 2020).
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