Báo cáo tiêu chí xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xã hội chủ nghĩa, văn minh
hiện đại (Phần I)
Một trong những nhiệm vụ chiến lược đặt ra cho thành phố Hồ Chí Minh là “xây dựng thành
phố Hồ Chí Minh thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, đóng góp
ngày càng lớn với khu vực phía nam và cả nước, từng bước trở thành một trung tâm
công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á” như nghị quyết 20 –
NQ/TW ngày 18-1-2002 của Bộ chính trị đã xác định. Thực hiện chủ trương đó, trong những
năm qua, Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội: chỉnh trang đô thị cũ,
xây dựng đô thị mới; nâng cao chất lượng cuộc sống; nhưng những gì đang tồn tại cho thấy
còn nhiều bất cập.
Muốn xây dựng một thành phố XHCN, văn minh, hiện đại, trước hết chúng ta cần trả lời câu
hỏi: Thế nào là thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh hiện đại? UBND Thành phố chủ trương
tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề “Tiêu chí xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh
hiện đại” nhằm thu thập ý kiến rộng rãi của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học
và các tầng lớp nhân dân Thành phố về triết lý và tiêu chí xây dựng Thành phố văn minh hiện
đại, xã hội chủ nghĩa, với tầm nhìn chiến lược, dài hạn hơn, và vươn tới những mục tiêu lớn
hơn trong xu thế hội nhập với thế giới, đưa ra được một viễn cảnh lớn hơn, tạo lập một đô thị
lớn theo tiêu chuẩn Việt Nam, nhưng có tham khảo kinh nghiệm các nước trên thế giới và
vươn lên ngang tầm các đô thị hiện đại trong khu vực.
Hiện nay trên thế giới có nhiều lý thuyết về phát triển đô thị; có nhiều quan điểm phát triển
khác nhau: thành phố sống tốt[1], thành phố toàn cầu, thành phố phát triển bền vững…và
nhiều cách đánh giá khác nhau, xếp hạng khác nhau như cách làm của Công ty tư vấn Mercer
là một ví dụ (xếp thành phố Hồ Chí Minh vào hạng 150 trên 215 thành phố trên thế giới). Tuy
có những điểm dị biệt, nhưng tựu trung khi nói đến phát triển đô thị, người ta đều đề cập đến
một sự phát triển hài hòa, cả kinh tế, môi trường và xã hội một cách bền vững mà mục tiêu
cuối cùng là đời sống cư dân khá giả hơn lên, sống thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, cả về vật
chất lẫn tinh thần ở mức hưởng thụ cao, cơ sở vật chất hiện đại tiên tiến ở mức thế giới, quan
hệ giữa người với người tốt đẹp, mọi cá nhân có cơ hội phát triển như nhau, môi trường sống
tốt, thoải mái. Tất cả những lý thuyết này là cơ sở tham khảo để có thể đề ra một triết lý phát
triển thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của thực tiễn Việt Nam, thực tiễn thành
phố.
Trên cơ sở nhiều ý kiến khác nhau, qua các cuộc tọa đàm, trao đổi, Viện Nghiên cứu Phát
triển thành phố nêu lên một số mục tiêu cụ thể của một thành phố XHCN, văn minh hiện đại,
đó là: xây dựng TP.HCM phát triển giàu mạnh, hiện đại, đảm bảo đời sống vật chất và tinh
thần phong phú cho nhân dân; xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp vì sự phát triển bền vững;
phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, hợp tác với các thành phố vệ tinh trong vùng động
lực; tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng và tiến bộ xã hội, giữ vững bản sắc văn hóa dân
tộc; xây dựng và sử dụng tốt nguồn nhân lực hợp lý. Các mục tiêu này cần được thống nhất
giữa các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học và người dân để có thể đưa các tiêu chí này
thành mục tiêu phấn đấu trong kế hoạch phát triển thành phố hàng năm, 5 năm và dài hạn để
trở thành một thành phố văn minh, hiện đại và sống tốt trên cơ sở một triết lý phát triển rõ rệt.
Với tính đa dạng, muôn hình muôn vẻ của một đô thị lớn, cần phải tìm ra các mục tiêu phát
triển là các điểm chung nhất của hệ thống đô thị thế giới. Trên cơ sở mục tiêu phục vụ con
người và xu hướng phát triển, định ra tôn chỉ (triết lý) phát triển của thành phố.Đó là vị trí, vai
trò của mình những mục tiêu cơ bản, lâu dài nhất của một đô thị và được xem là điểm quy
chiếu cụ thể của đô thị đó. Thành phố Hồ Chí Minh, còn có đặc điểm quan trọng khác là một
thành phố XHCN. Yêu cầu chính trị này cần phải được thể hiện trong các tiêu chí phát triển
ổn định, bền vững. Với cách đặt vấn đề như vậy thì hiện nay, hình như chúng ta chưa có được
một triết lý phát triển đô thị rõ ràng, làm cơ sở cho quy hoạch phát triển.

Cơ sở để xây dựng triết lý phát triển đô thị và các tiêu chí phải xuất phát từ đặc điểm những
thế mạnh về vị trí địa lý, dân số, lịch sử, kinh tế và vai trò, tầm quan trọng của TP.HCM đối
với khu vực và cả nước, cơ sở pháp lý của các văn bản luật, các văn kiện mà Đảng và Chính
phủ đã ban hành. Các tiêu chí cơ bản được đề ra trên các khía cạnh: quy hoạch; quản lý đô thị;
xây dựng chế độ chính sách; giao thông vận tải, bảo vệ môi trường, chống quan liêu, tham
nhũng, lãng phí; nâng cao mức sống và điều kiện sống của nhân dân thành phố.
I.- QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CHUNG PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN
NĂM 2020
1. Quan điểm phát triển
Từ những thành tựu đã đạt được sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới và trong điều
kiện nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới-WTO-Tp Hồ Chí Minh đề ra chủ
trương chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển nhằm tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách để
xây dựng và phát triển Thành phố theo sự chỉ đạo của Trung Ương (Nghị quyết số 20NQ/TW của Bộ Chính trị và Thành phố, Nghị quyết số 53 NQ-TW của Bộ Chính trị về vùng
Đông Nam Bộ và về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) dựa trên các quan điểm chủ đạo sau
đây:
1./ Phát triển phải mang tính bền vững. Cụ thể là trong lĩnh vực kinh tế phải có sự tăng trưởng
liên tục và ổn định trong nhiều năm; tăng trưởng kinh tế phải hướng tới mục tiêu không
ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thông qua các tiêu chí về dịch vụ đô thị.
Sự hài lòng của người dân về dịch vụ đô thị và dịch vụ công là cơ sở để đánh giá chất lượng
của sự phát triển. Để đạt được yếu tố bền vững trong phát triển, mọi kế hoạch và chương trình
mục tiêu luôn luôn chứa đựng cả 3 mặt: kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường. Phát triển kinh
tế phải hài hòa với phát triển văn hóa-xã hội. Đặt người dân Thành phố vào vị trí trung tâm
của sự phát triển và mục tiêu sau cùng là nhắm đến sự phát triển con người. Văn hóa vừa là
nền tảng, vừa là động lực cho phát triển kinh tế. Sự giàu có về vật chất phải đi liền với sự phát
triển tương xứng về đời sống tinh thần, để đảm bảo cho một xã hội phát triển văn minh, hiện
đại, Thành phố xã hội chủ nghĩa.
2./ Phát triển kinh tế TP.Hồ Chí Minh phải gắn liền với phát triển đô thị. Kinh tế TP.Hồ Chí
Minh mang đặc điểm của nền kinh tế đô thị. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển
đô thị sẽ thể hiện trên tất cả các mặt như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quy hoạch và xây dựng
đô thị; bố trí dân cư; xây dựng chiến lược hợp nhất bao gồm kinh tế-xã hội, mặt bằng xây
dựng, không gian kiến trúc…
3./ Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phải gắn với phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò hạt nhân phát triển của Vùng. Do đó, các vấn đề
như quy họach, bố trí lực lượng sản xuất, cung cấp dịch vụ hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực,
xử lý môi trường phải được gắn kết trong toàn vùng.
4./ Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Thành phố được đặt trong điều kiện nước
ta hội nhập toàn diện với nền kinh tế toàn cầu. Do đó, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh,
bao gồm cạnh tranh ở giác độ địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa dịch vụ được
xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các vấn đề kinh tế của Thành phố.
2. Mục tiêu chung
Từ các quan điểm trên, Thành phố đề ra nhiệm vụ trong 5 năm 2006-2010 phải đạt mục tiêu
tăng trưởng GDP bình quân ít nhất là 12 % năm và sẽ đạt tốc độ tăng trưởng ổn định như vậy
trong 10 năm tiếp theo, để đến năm 2020 Thành phố đạt mức GDP đầu người khoảng 7.000
USD. Cụ thể như sau:
(1) Về kinh tế, Thành phố lấy dịch vụ và công nghiệp giá trị gia tăng cao làm nền tảng phát
triển của mình. Là một trung tâm kinh tế lớn nhất nước, là nơi hội tụ của giới kinh doanh. Xây
dựng Thành phố thành nơi thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đặt trụ sở

kinh doanh của mình để tiến hành các hoạt động kinh doanh trên phạm vi cả nước và các
nước trong khu vực; từng bước trở thành trung tâm công nghiệp, trung tâm tài chính và
thương mại của khu vực Đông Nam Á.
(2) Về đô thị, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, là một Thành phố xanh và sạch, là một
đô thị sông nước phù hợp với cảnh quan Nam bộ. Phát triển Thành phố thành một đô thị mở,
nhiều trung tâm. Giới hạn quy mô dân số Thành phố ở mức phù hợp (10 triệu người không kể
khách vãng lai). Thành phố là hạt nhân của Vùng đô thị TP.HCM, nối kết với các tỉnh xung
quanh.
(3) Về khoa học công nghệ, xây dựng Thành phố thành một trung tâm khoa học công nghệ
lớn của cả nước và của Đông Nam Á. Thành phố tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ứng dụng.
Khi tiềm lực khoa học Thành phố đủ lớn, sẽ đi vào nghiên cứu chọn lọc một số lĩnh vực khoa
học cơ bản.
(4) Về giáo dục - đào tạo, y tế, Thành phố sẽ là một trung tâm lớn về giáo dục - đào tạo chất
lượng cao và y tế kỹ thuật cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Nâng chất lượng giáo
dục của Thành phố lên bằng với các nước trong khu vực. Thành phố là nơi tập trung các chi
nhánh cơ sở đào tạo có uy tín của nước ngoài ở Việt Nam.
(5) Về xã hội, xây dựng Thành phố thành một Thành phố kiểu mẩu XHCN kết hợp hài hòa
giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Chú trọng nâng cao mức sống của tầng lớp có thu
nhập thấp; rút ngắn khoảng cách giàu nghèo; giảm bất bình đẳng; phát triển lấy con người làm
trung tâm.
(6) Về văn hóa, xây dựng Thành phố thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước, phát triển các
lĩnh vực văn hóa đỉnh cao. Kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại.
Phát triển mạnh các ngành văn hóa giải trí; đưa văn hóa thực sự là nền tảng của sự phát triển
Thành phố.
(7) Về an ninh chính trị và trật tự xã hội, phải luôn luôn được ổn định và phải được xem như
là tiền đề của sự phát triển.
Có thể hình dung một cách tổng quát, sau năm 2020, Thành phố phải thật sự là một trong
những thành phố hiện đại, phát triển nhanh và năng động nhất khu vực Đông Nam Á và Châu
Á – Thái Bình Dương. TP.HCM sẽ vươn lên trở thành một trung tâm đa chức năng, trong đó
nổi bật là một trung tâm tài chính của khu vực. Cơ cấu kinh tế của Thành phố sau năm 2020
sẽ giống cơ cấu kinh tế của các nền kinh tế phát triển (hậu công nghiệp), với các ngành dịch
vụ cao cấp giữ vai trò chi phối. Thành phố sẽ là một siêu đô thị đa trung tâm, với điểm nhấn là
đô thị mới Thủ Thiêm và đô thị mới dọc sông Sài Gòn; hình thành chuỗi đô thị (metropolitan)
để nối kết với các đô thị khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Thành phố sẽ trở
thành đô thị sống tốt, có sức hấp dẫn trong hệ thống các đô thị trên thế giới góp phần nâng vị
trí vai trò của nước ta trong quan hệ quốc tế.
II. TIÊU CHÍ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THEO HƯỚNG XHCN, VĂN MINH HIỆN
ĐẠI ĐẾN NĂM 2020
Với hệ thống quan điểm và mục tiêu chung phát triển Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020 như
trên, việc xây dựng một hệ thống tiêu chí cụ thể để thực hiện mục tiêu đó là rất cần thiết. Qua
hội thảo quốc tế “Tiêu chí Thành phố sống tốt hướng về Thành phố Hồ Chí Minh văn minh
hiện đại”[2], với nhiều nhà khoa học quốc tế, đa số đại biểu thống nhất trước mắt lấy lý thuyết
“Thành phố sống tốt” để xây dựng Tiêu chí Thành phố văn minh, hiện đại. Để thể hiện hội
nhập với đánh giá chung của thế giới, tham khảo thêm các tiêu chí về phân hạng Thành phố
có chất lượng sống tốt (Công ty Mercer[3]), và trên 40 bài tham luận gởi đến Hội thảo, Viện
Nghiên cứu Phát triển thành phố tạm đề xuất một số tiêu chí “cứng” mang tính chất khung để
gợi ý cho những nghiên cứu tiếp. Gọi là tiêu chí “cứng” vì ngoài ra còn có những tiêu chí
khác có thể gọi là “mềm”, chi tiết hóa thêm tiêu chuẩn thành phố XHCH văn minh hiện đại.

Tiêu chí cứng vừa có tính chiến lược phải chăm lo lâu dài liên tục vừa có tính bức xúc phải ưu
tiên giải quyết ngay. Quá trình xây dựng phát triển đô thị dựa trên một hệ thống tiêu chí cứng
bảo đảm những định hướng cơ bản về phát triển đô thị và những quyết tâm cải tạo nâng cấp
một số lĩnh vực mà nếu cứ để “tuần tự nhi tiến” thì sẽ không thể nào vượt lên, thoát khỏi hiện
trạng khó khăn. Những tiêu chí định hướng này, sau khi đã thống nhất, cần có những chương
trình trọng điểm, những giải pháp tích cực để đầu tư tập trung. Các tiêu chí giới thiệu sau đây
đều lấy mốc thời gian đến năm 2015, 2020. Có tất cả 28 tiêu chí được ghép thành 6 nhóm:
Môi trường chính trị và quản lý nhà nước (6 tiêu chí), môi trường kinh tế (5 tiêu chí), môi
trường văn hóa xã hội (4 tiêu chí), môi trường y tế và giáo dục (4 tiêu chí), môi trường hạ tầng
kỹ thuật (7 tiêu chí), môi trường tự nhiên (2 tiêu chí). Tính chất xã hội chủ nghĩa trong quá
trình xây dựng đô thị văn minh hiện đại-mà mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng
tới, được thể hiện cụ thể qua các tiêu chí đô thị văn minh hiện đại, nhất là các tiêu chí liên
quan đến các nội dung chính trị, xã hội, văn hóa, phục vụ con người…
II.1. Môi trường chính trị và quản lý nhà nước
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy dân chủ
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xây dựng Nhà
nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước
quản lý, Nhân dân làm chủ”, Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư
thành phố.
Phát huy dân chủ cho cả thành phố thông qua Hội đồng Nhân Dân, Mặt trận và các đoàn thể,
đặc biệt chú ý đến cơ sở ở các đơn vị phường xã, và ở cấp hành chính, các cơ quan đơn vị tổ
chức nhà nước, các doanh nghiệp, thông qua sinh hoạt và tạo điều kiện bằng những quy định
cụ thể để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Bảo đảm đại đoàn kết dân tộc.
2. An ninh và Trật tự xã hội ổn định
Bảo đảm tình hình an ninh trật tự xã hội Thành phố, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn xã hội,
đảm bảo sự hài hòa quyền lợi giữa các tầng lớp dân cư, các nhóm quyền lợi.
Xây dựng lực lượng vũ trang, thường xuyên đấu tranh trấn áp chống bọn tội phạm, đặc biệt
bảo đảm trật tự xã hội ở những nơi công cộng, nhiều người lui tới, làm cho cư dân thành phố,
khách vãng lai và khách du lịch an tâm với tình hình an ninh trật tự xã hội. Các tệ nạn xã hội
như cướp giật, mại dâm, ma túy giảm đáng kể, tiến tới làm trong sạch xã hội. Cải tạo tốt phạm
nhân, đưa họ về với cộng đồng.
3. Xây dựng một hệ thống pháp luật, đặc biệt là các quy định quản lý đô thị
Xây dựng một một hệ thống quy định pháp lý chi tiết, chính xác, rõ ràng để quản lý đô thị.
Nâng cao ý thức người dân làm cho đa số người dân ý thức chấp hành tốt các quy định pháp
lý.
4. Cải cách hành chính và chỉ số hài lòng người dân
Xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị có thể được xem là một tiêu chí quản lý hiện
đại. Tìm mô hình phân cấp cho Thành phố, phù hợp với đặc điểm đô thị.
Tăng cường phân cấp quản lý cho cơ sở cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính, giảm
phiền hà chờ đợi của người dân, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Giải quyết xong các loại
giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà và sử dụng đất.
Thường xuyên khảo sát thu thập ý kiến người dân về chất lượng phục vụ của các dịch vụ
công. Điều tra năm 2008 của Viện Nghiên cứu Phát triển và Cục Thống Kê, về 7 loại hình
dịch vụ công. tỷ lệ này biến động từ 37,6% (thuế kinh doanh) đến 74,8% (giáo dục tiểu học)

Quan hệ giữa chính quyền và người dân thể hiện sự hài lòng, phục vụ tốt, chấp hành tốt, công
khai, minh bạch.
5. Hoạt động các đoàn thể chính trị xã hội
Tăng cường thu thập ý kiến người dân, các thành viên các hội đoàn của mình về những công
việc liên quan đến quy hoạch phát triển, quản lý đô thị và các nhu cầu cuộc sống thường ngày.
Thường xuyên, định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp, tham vấn ý kiến người dân, tạo
những nhịp cầu thông cảm, hiểu biết giữa các nhà quản lý và người dân.
6. Quan hệ thân thiện với các quốc gia khác
Thể hiện sự thân thiện với các công dân nước ngoài đến sinh sống làm việc (visa và các điều
kiện khác), tạo điều kiện tối đa để các tổng lãnh sự hiện diện trên địa bàn phát triển các hoạt
động theo luật pháp, chính sách đối ngoại. Mở rộng thêm liên kết kinh tế, văn hóa với các
thành phố trên thế giới.
II.2. Môi trường kinh tế
1. GDP bình quân đầu người tăng cao
Kinh tế tăng trưởng, cơ sở vật chất, dịch vụ đô thị phát triển phải gắn với mức thụ hưởng của
người dân được cải thiện. Thành phố Hồ Chí Minh phải vươn lên trở thành một thành phố có
đẳng cấp quốc tế, có tính cạnh tranh cao, mà ở đó mức sống thể hiện qua chỉ tiêu thu nhập
bình quân đầu người phải đạt được mức trung bình của các quốc gia phát triển.
Bình quân đầu người đạt 7.000 USD vào năm 2020. Tốc độ tăng trưởng nhanh (12%) và ổn
định. GDP/người của thành phố hiện nay mới đạt khoảng 2.500 USD là mức rất thấp so với so
với các đô thị phát triển khác.
2. Cơ cấu kinh tế hiện đại
Cơ cấu GDP thể hiện tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 60,4 %, công nghiệp 39,2%, nông
nghiệp 0,4%. Phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, có hàm lượng chất xám có tính cạnh tranh
cao. Kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh qua các năm, bình quân 18%/năm, đạt khoảng 60 tỉ
USD vào năm 2020. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Phát huy các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, hỗ trợ kinh tế
tập thể và các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Tài chính lành mạnh và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng
Đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng, thuận lợi cho việc giao dịch chuyển đổi đô la Mỹ và các
đồng ngoại tệ mạnh.
Tăng nguồn thu ngân sách và chi đầu tư hạ tầng đô thị.
4. Công ăn việc làm
Đào tạo nghề, hỗ trợ cho vay vốn để mọi người tự tạo được công ăn việc làm, số lượng chỗ
làm việc mới được tạo ra hàng năm ngày càng tăng (mức ổn định khoảng 200.000 chỗ làm
việc mới hàng năm), giảm tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 4 %. Thu hút được đầu tư ngước ngoài,
ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Thành phố làm ăn sinh sống, biến Thành phố trở
thành một thành phố quốc tế (cosmopolite).
Điều chỉnh các luồng dân nhập cư bằng các biện pháp kinh tế, cố gắng giữ quy mô dân số ở
mức tối đa là 10 triệu người (không tính vãng lai). Người dân có điều kiện và cơ hội ngang
nhau trong việc học hành, tìm kiếm việc làm.
Cơ cấu lao động chuyển dịch theo sự thay đổi cơ cấu kinh tế. Lao động phổ thông vẫn còn tỷ
lệ quan trọng nhưng với chất lượng cao và được tổ chức tốt. Đào tạo nguồn nhân lực chất

lượng cao cho Thành phố và khu vực. Tuyệt đại bộ phận người lao động đều có việc làm, thu
nhập đủ sống.
5. Giảm nghèo và bất bình đẳng xã hội
Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, phân tầng xã hội. Khoảng cách giữa nhóm giàu nhất và
nhóm nghèo nhất chỉ cách 5 lần (hiện nay là 6,9 lần). Chuẩn nghèo tương đối có thể nâng lên
2 USD/người/ngày, ít nhất bảo đảm cho được đủ chi dùng cho dinh dưỡng ở mức 2.100
kcal/người/ngày và các nhu cầu tối thiểu khác. Đến năm 2020, chỉ còn dưới 1 % hộ nghèo
theo chuẩn mới.
Mạng lưới an sinh xã hội phát triển tốt, thực phẩm thịt cá và rau quả, hàng tiêu dùng hàng
ngày, phong phú, đa dạng, vệ sinh an toàn.
Thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trong từng chính sách cụ thể.
II.3. Môi trường văn hóa xã hội
1. Phương tiện truyền thông
Khai thác các tinh hoa của thế giới có chọn lọc, đặc biệt là các lĩnh vực khoa học công nghệ
mới, văn hóa nghệ thuật phản ánh bản sắc các dân tộc trên thế giới. Mở thêm các kênh truyền
hình. Chú trọng nội dung phát triển văn hóa, làm nền tảng tinh thần cho toàn xã hội
Bảo đảm báo chí việc tuyên truyền giáo dục chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và
phản ánh các vụ việc tiêu cực, chống tham nhũng, đưa ý kiến phản hồi của người dân về các
chính sách của Nhà nước. Nâng cao tính chiến đấu, tính Đảng trong hoạt động báo chí.
Phát hành sách phong phú, đặc biệt chú ý đưa vào quần chúng, nhất là thanh thiếu niên,
những loại sách dạy về nhận thức lối sống, kỹ năng sống
Mở rộng, khuyến khích các hộ sử dụng internet (7 triệu thuê bao) và điện thoại (140 máy/100
dân) và các dịch vụ đô thị cao cấp, hiện đại, ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các trường đại
học, viện nghiên cứu.
2. Xây dựng lối sống văn minh đô thị và nâng cao mức hưởng thụ
Giáo dục cộng đồng lối sống văn minh đô thị đi kèm với các luật lệ và hình thức xử phạt
nghiêm để người dân chấp hành. Xây dựng con người mới XHCN, gần gủi nhau, thân thiện,
giúp đở lẫn nhau, có những không gian giao tiếp thân mật, giữ gìn được những truyền thống
đạo đức tốt đẹp, các tệ nạn xã hội giảm tối đa. Người công dân trong xã hội đó chấp hành tốt
pháp luật, hiểu rõ và thực hiện tốt các quyền lợi và nghĩa vụ của mình..
Khuyến khích các hành động thiện nguyện với các đối tượng dễ tổn thương trong xã hội. Giúp
đỡ họ tiếp cận các dịch vụ cơ bản như là chăm sóc sức khỏe, thông tin, giáo dục, nhà ở,…tạo
điều kiện để họ có thể hội nhập với xã hội và đóng góp vào việc xây dựng đất nước. Chính
điều này càng làm rõ hơn tính nhân văn của một đô thị.
Phát triển hệ thống Nhà hát, biểu diễn ca nhạc, phim ảnh và các hoạt động giải trí và thể thao
để phát triển du lịch và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của dân Thành phố và các tỉnh lân
cận.
3. Bảo tồn các di tích di sản lịch sử, văn hóa đặc thù của TP.HCM
Di chỉ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, kiến trúc thời Pháp, khu phố Chợ
Lớn (người Hoa), tổ chức các sinh hoạt văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng, xây dựng hệ thống bảo
tàng đa dạng (lịch sử, văn hóa, dân tộc, tự nhiên..) cho Thành phố.
Mô hình khu phố văn hóa cần được củng cố thêm các nội dung thiết thực, mỗi khu phố nên
khai thác đặc điểm riêng có của mình.
4. Tạo lập nhiều khoảng Không gian văn hóa

Tạo ra nhiều khoảng không gian văn hóa, mở rộng giao tiếp cộng đồng. Tạo nhiều khoảng
không gian sống tốt, xây dựng các quảng trường lớn, các tượng đài cho thành phố.
Hoàn chỉnh và xây dựng thêm các trung tâm vui chơi giải trí lớn như Suối Tiên, Đầm Sen.
Quy hoạch kiến trúc đô thị hài hòa, góp phần tạo nên mỹ quan đô thị, xây dựng hệ thống đô
thị vệ tinh, góp phần giản dân, phân bố lại dân cư. Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các khu dân
cư nội thành cũ, đặc biệt là các khu dân cư nghèo.
Tổ chức các loại hình vui chơi giải trí cho người dân, nâng cao tỷ lệ người đọc sách báo, xem
biểu diễn các loại hình văn hóa nghệ thuật.
Xây dựng nhóm tiêu chí bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của thành phố
Hồ Chí Minh.
II.4. Môi trường y tế và giáo dục
1. Dịch vụ bệnh viện
Y tế TP HCM kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. Đẩy mạnh xã hội hóa cơ cở vật chất
ngành y tế, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực y tế, tăng cường trang
thiết bị y tế hiện đại, giảm dần tình trạng quá tải hiện nay. Tăng cường cán bộ y tế (10 bác
sỹ/10.000 dân, năm 2007 là 7,19), cơ sở vật chất cho bệnh viện tuyến quận huyện và cơ sở. Số
giường bệnh tăng bảo đảm mỗi người bệnh nằm điều trị nội trú một giường.
Đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới y tế dự phòng, đủ khả năng dự báo, phát hiện và khống
chế dịch bệnh.
Phấn đấu xây dựng một số bệnh viện, trung tâm y tế kỹ thuật cao, ngang với Singapore.
2. Cung cấp các dịch vụ y tế
Bảo đảm nguồn cung cấp thuốc men cơ bản, quản lý tốt giá cả, Phát triển và quản lý tốt các
trung tâm phân tích
Bảo đảm tỷ lệ tử trẻ <5 tuổi, suy dinh dưỡng giảm xuống còn 5% (hiện nay là 10,8%)
Khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế (100%), Bảo hiểm y tế cho mọi người. Phân định rõ đối
tượng được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng giảm viện phí,…;
Tuổi thọ trung bình của người dân Thành phố tăng lên 78 tuổi (hiện nay là 75 tuổi). Giảm tỷ
lệ tăng tự nhiên hàng năm xuống còn 1% dân số.
3. Tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch, An toàn vệ sinh thực phẩm
Không để xảy ra các bệnh dịch như tiêu chảy, cúm gia cầm, Quản lý tốt vệ sinh an toàn thực
phẩm, Quản lý tốt các mầm gây bệnh, côn trùng như muỗi gây dịch sốt xuất huyết.
Bảo đảm việc kiểm soát được an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cửa hàng ăn uống trong các
siêu thị, trung tâm mua bán trên địa bàn thành phố.
3.

Giáo dục và đào tạo

Một nền giáo dục áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến của thế giới, đào tạo những người
lao động mới có đạo đức XHCN, chấp hành tốt luật pháp, có năng lực làm chủ khoa học kỹ
thuật tiên tiến của thời đại, có khả năng giao tiếp và hợp tác trong lao động sản xuất kinh
doanh, nghiên cứu khoa học và có sức khỏe. Chú trọng giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Giáo dục để đào tạo con người cho một thành phố XHCN, văn minh hiện đại. Con người đó
phải có truyền thống yêu nước, yêu thành phố mình đang sống, thân thiện với nhau, hòa nhã,
văn minh lịch sự với khách du lịch, vãng lai, đạo đức, chấp hành tốt pháp luật và có ý thức
góp phần xây dựng thành phố.

Đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố văn minh hiện đại, đặc biệt là nguồn nhân lực cao.
Giáo dục đào tạo có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng thành công TP.HCM văn minh
hiện đại. Đầu tư nhiều hơn nữa cho giáo dục đào tạo, có tập trung cho từng ngành nghề, từng
giai đoạn. Tăng cường chất lượng đội ngủ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.
Thực hiện mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục.
Xây dựng một xã hội học tập, trong đó mọi người được bình đẳng về cơ hội học tập, nâng cao
trình độ văn hóa và trình độ nghiệp vụ.
Những yêu cầu cụ thể là phổ cập tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập bậc trung
học, phấn đấu tốt nghiệp đại học trên 30%, người lao động hành nghề phải được đào tạo.
Mạng lưới trường lớp của nền giáo dục văn minh hiện đại phải được đa dạng hóa theo yêu cầu
học tập của người dân, phân bổ cân đối theo địa bàn dân cư và yêu cầu đào tạo của xã hội.
Học sinh trong lớp ít (dưới 30 học sinh/lớp) và học tập, hoạt động cả người trong trường.
Cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phẩm chất và năng lực sư
phạm đảm bảo được yêu cầu của phương pháp dạy học hiện đại.
Điều kiện xã hội, môi trường giáo dục xã hội và gia đình phải đồng thuận với nhà trường tạo
điều kiện học tập và rèn luyện tốt cho con em nhân dân góp phần xây dựng thành phố văn
minh hiện đại.
100% trẻ em 6 tuổi được đến trường, 100% đến Nhà trẻ, mẫu giáo, tỷ lệ trẻ bỏ học giảm, phổ
cập trung học phổ thông, tỷ lệ người biết chữ 100%, trình độ học vấn nâng cao, tạo điều kiện
giáo dục cho mọi người (xã hội học tập). Bảo đảm 65 % lao động có qua đào tạo nghề (ngắn
hạn và dài hạn).
II.5. Hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ đô thị khác
Các tiêu chí về phát triển cơ sở hạ tầng đô thị là rất quan trọng. Một thành phố văn minh
hiện đại là một thành phố đảm bảo được các công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội nhằm giải
quyết những vấn đề của một đô thị lớn cụ thể ở Thành phố Hồ Chí Minh như một thành phố
không còn kẹt xe, không còn ngập nước, được cung cấp điện và nước sạch đầy đủ, trường học
và bệnh viện không còn quá tải, nhà ở cho người nghèo…Chính những yếu tố này nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân đô thị.
1. Giao thông đi lại thuận lợi
Giao thông đi lại là một vấn đề rất lớn đối với TP.HCM, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất
lượng sống của dân cư TP.HCM. Giảm dần nạn kẹt xe: điểm kẹt xe, thời gian kẹt xe, tần suất
kẹt xe trong ngày. Cụ thể chỉ có thể kẹt xe ở giờ cao điểm khoảng từ 5-6 giờ chiều.
Tăng diện tích đất dành cho giao thông lên 22% quỹ đất đô thị, gấp 3 lần so với hiện nay
(7,8%).
Phương tiện vận tải công cộng (xe buýt, tàu điện ngầm…) ngày càng phát triển và được người
dân sử dụng nhiều, đảm bảo được 40% khối lượng đi lại của người dân (hiện nay gần 5%).
Bãi đậu xe trong thành phố: bảo đảm đủ để có chỗ khoảng 600.000 ôtô và 3 triệu xe gắn máy
lưu thông có chỗ đậu xe. Xây dựng các bãi đậu xe quanh khu vực trung tâm để hạn chế vào
khu trung tâm.
Vỉa hè thông thoáng, dân cư đi lại thoải mái, ở một số vỉa hè theo một số đường nhất định có
thể kết hợp với kinh doanh nhưng phải bảo đảm trật tự. Tất cả các vỉa hè phải để cho khách
bộ hành đi lại, biến vỉa hè trở thành không gian công cộng thân thiện cho cư dân thành phố.
Có đường dành riêng cho người đi bộ, đặc biệt ở khu trung tâm.
Củng cố phát triển các ga đầu mối, sân bay, bến cảng.
2. Được cung cấp điện đầy đủ

Liên hệ với ngành năng lượng quốc gia, bảo đảm đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, bình quân
điện sinh hoạt khoảng 2.100 kwh/người/năm (hiện nay là 1.600 kwh/người/năm) cho toàn
Thành phố. Bảo đảm không bị cắt điện thường trong mùa nắng, phấn đấu chỉ cắt điện tối đa 2
lần trong 1 tháng, 1 lần không quá 2 giờ.
3. Chống ngập nước đô thị
Khơi thông các đoạn kênh bị ngưng trệ, hoàn chỉnh dần hệ thống các công trình thoát nước,
đê bao, gắn công trình thoát nước đô thị với thủy lợi tòan vùng, áp dụng các biện pháp phi
công trình (sinh thái) trong vấn đề giải quyết ngập nước, tiến tới không còn điểm ngập nào.
Số điểm ngập nước hiện nay vẫn còn đến 105 điểm ngập trên địa bàn thành phố, và đang là
vấn đề rất lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển.
4. Nhà ở và Điều kiện cư trú tốt
Xóa bỏ được toàn bộ các khu ổ chuột ở trong nội thành, vùng ven và ngoại thành. Các nhà
tạm bợ xây cất rời rạc (ở khu vực nông thôn) được tổ chức lại thành các điểm dân cư tương
đối tập trung, các chung cư tương đối cao tầng, tạo được sự thong thoáng của không gian đô
thị.
Tạo điều kiện Nhà ở cho người thu nhập thấp, bảo đảm tất cả các hộ gia đình đều có chỗ ở
(khác với khái niệm sở hữu nhà ở).
Diện tích ở bình quân người tăng lên 18 m2 (hiện nay khoảng trên 10 m2).
Nâng cao chất lượng nhà ở cho người nghèo. Thành phố không còn nhà tạm bợ. Phổ biến mô
hình chung cư để tiết kiệm đất, đặc biệt trong các khu đô thị mới, phổ biến là 7-10 tầng.
5. Tạo mảng xanh đô thị
Đây là một tiêu chí quan trọng cho môi trường Thành phố. Hiện nay tỷ lệ cây xanh thấp. Tiêu
chí này cũng góp quyết định mô hình phát triển đô thị xanh. Chủ động tích cực đưa chỉ tiêu
cây xanh đầu người toàn thành phố lên khoảng 7-10 m2 (hiện nay khoảng > 2m2). Quyết tâm
xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp.
6. Cung cấp nước sạch
100% số dân TP được cung cấp nước sạch (hiện nay là 75%). Tiêu chuẩn nước sạch phải dần
được nâng lên để bảo đảm uống được, không có khuẩn và không cần đun sôi. Định mức là
200 lít/người/ngày. (hiện nay khối lượng nước tiêu thụ bình quân/người cũng chỉ dừng lại ở
mức 97 lít/người/ngày đêm). Đây là 1 tiêu chí quan trọng mà TP HCM đang được đánh giá
thấp. Hiện nay, nguồn cung cấp nước sạch cho TP là sông Sàigòn có dấu hiệu bị ô nhiễm.
7. Thu gom rác và xử lý nước thải tốt
Rác thải cần được xử lý triệt để, không gây ô nhiễm. Tổ chức thu gồm, vận chuyển và xử lý
100 % rác tốt. Trong các vùng đang đô thị hóa cần được đặc biệt chú ý vì số lượng dân cư
tăng vọt, tổ chức cuộc sống thay đổi, lượng rác gia tăng.
100 % lượng nước thải sinh hoạt, y tế và công nghiệp được xử lý tốt trước khi đưa ra hệ thống
cống chung và sông (hiện nay chỉ khoảng từ 20-40% tuỳ loại nước thải).
II.6. Môi trường tự nhiên
1. Giảm ô nhiễm không khí, khói, bụi, tiếng ồn
Về môi trường, trước hết là phải giảm thiểu được tình hình ô nhiễm của đất, nước, không
khí, tiếng ồn. Các nguồn thải (sinh hoạt, công nghiệp, y tế…) phải được xử lý tốt. Tỷ lệ nước
thải công nghiệp được xử lý phải đạt 72%; nước sinh họat thải ra sông rạch gần như được xử
lý hoàn toàn. Nồng độ bụi PM10 (hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 10 micrômet-mm) đạt tiêu

chuẩn chất lượng không khí xung quanh được giới hạn tối đa ở mức 50mg/m3 , hiện nay đạt
khoảng 61-81mg/m3.
Có biện pháp làm giảm khói bụi trong không khí, bảo đảm mức ô nhiễm giảm dần theo thời
gian, đặc biệt là trong các khu dân cư, tiến tới các chỉ số về bụi và tiếng ồn nằm trong phạm vi
cho phép. Quy định xử phạt những hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm và tiếng ồn.
Tổ chức lại giao thông để giảm bớt các phương tiện gây xả khói bụi.
2.

Xây dựng một hệ sinh thái đô thị TP HCM

Yếu tố đặc điểm địa hình và chế độ triều của TP HCM có ảnh hưởng rất lớn đến việc thoát
nước mưa đô thị và giải pháp chống ngập ở TPHCM. TPHCM là vùng chịu ảnh hưởng thủy
triều nên việc thoát nước là một vấn đề rất phức tạp. Cùng với việc thay đổi khí hậu, TP HCM
cần tính toán lại toàn thể mặt bằng đô thị. Kiểm soát được triều và lũ, xóa dần hiện tượng
ngập lụt đô thị.
Hệ sinh thái đô thị TPHCM đang trong trạng thái phát triển không bền vững. Điển hình là một
phần hệ sinh thái tự nhiên của vùng ven biển cửa sông Sài Gòn – Đồng Nai đã biến đổi cả về
cấu trúc và chức năng để trở thành hệ sinh thái đô thị nhưng hệ sinh thái mới này đang trong
sự phát triển không bền vững. TP HCM cần được quản lý định hướng trở thành đô thị sinh
thái, mang tính đặc thù sông rạch của một đô thị lớn phương Nam. Các nhà quy hoạch cần
vận dụng các nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái vào quy hoạch – nghĩa là quản lý tài nguyên
thiên nhiên, thúc đẩy sự bảo tồn và phát triển bền vững - và có sự nhất quán về quan điểm
trong công tác quy hoạch.
Trong các bảng phụ lục kèm theo báo cáo này, phụ lục 3 có so sánh thứ hạng về chất lượng
sống của Thành phố Hồ Chí Minh và 4 thành phố lớn khác trong khu vực là Bangkok,
Thượng Hải, Kuala Lumpur. Vị thế xếp hạng của TP HCM (150) còn khá xa so với Bangkok
(109) và Thượng Hải (100). Liên hệ với chỉ tiêu GDP đầu người của 2 thành phố này có thể
thấy đến năm 2020, thì GDP bình quân của Thành phố chúng ta cũng chưa đạt mức hiện nay
của họ. Do vậy xây dựng một thành phố văn minh hiện đại và có chất lượng sống tốt, cần chú
ý đẩy mạnh các tiêu chí khác nữa. Chúng ta cũng chưa dự báo các thành phố lớn trong
khu vực sẽ phát triển thế nào, nhưng nếu làm tốt các tiêu chí mà chúng ta đang còn ở
mức thấp thì có thể thứ hạng chúng ta được nâng lên. Mục tiêu có thể đặt ra là thứ hạng
của Thành phố Bangkok hiện nay (109).
Tóm lại, Trên đây là một số tiêu chí chính (hoặc có thể gọi là cứng) vận dụng theo phương
pháp nghiên cứu “Các thành phố sống tốt” vào thực tiễn xây dựng TP.HCM văn minh, hiện
đại. Thành phố Hồ Chí Minh là một địa bàn tiềm năng cho phát triển mở rộng đô thị mà nếu
có được những công trình nghiên cứu thì có khả năng hạn chế phát triển tự phát, khó sửa
chửa, chỉnh trang sau này. Sự phối hợp nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, và các người hoạt
động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội và tự nhiên là điều kiền cần và đủ cho xây
dựng các triết lý và tiêu chí phát triển Thành phố Hồ Chí Minh XHCN, văn minh hiện đại.
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