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Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
TP.HCM. So với cùng kỳ 2008, các chỉ tiêu kinh tế quý I/2009 đều đạt mức tăng trưởng thấp
hơn.; Gắn liền theo đó là số doanh nghiệp ngưng sản xuất, giải thể lại có xu hướng gia tăng;
số lao động mất việc làm ngày càng nhiều.
Là một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, tăng trưởng kinh tế TP.HCM có tác động tích cực
đến phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra lúc này là: TP.HCM
cần tập trung vào những công việc gì để nền kinh tế vẫn đóng được vai trò là đầu tàu của
kinh tế cả nước?
Xin đề nghị một số giải pháp và những công việc cần tập trung xử lý giai đoạn 2009 – 2010
như sau:
Thứ nhất, đồng thời với việc mở rộng thị trường trong nước, phát triển hệ thống kênh phân
phối trên thị trường nội địa, các doanh nghiệp và chính quyền cần có những giải pháp để vừa
giữ vững được thị trường xuất khẩu hiện có vừa mở rộng được thị trường xuất khẩu mới theo
hướng đa dạng hóa.
Thứ hai, xử dụng hiệu quả vốn kích cầu trong đó tập trung ưu tiên cho việc di chuyển hệ
thống các trường đại học – cao đẳng từ nội thành ra ngoại thành. Điều này sẽ đạt được mục
tiêu kép, vừa phát triển hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố, vừa giảm được ùn tắc giao
thông. Đồng thời tập trung chỉ đạo và đáp ứng yêu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây
dựng các cơ sở y tế kỹ thuật cao ở vùng ngoại thành và đẩy nhanh việc tiến độ xây dựng
Trung tâm Công nghệ sinh học, dự án Trung tâm Nông nghiệp kỹ thuật cao và khu công nghệ
cao, đầu tư vào những dự án này, một mặt vừa nâng cao hiệu quả vốn kích cầu, vừa thúc đẩy
nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiên tiến để sớm hình thành cơ cấu
kinh tế hiện đại làm tiền đề cho việc xây dựng nền kinh tế tri thức.
Thứ ba, xây dựng cơ chế điều hành phối hợp hoạt động để tạo nên sự đồng thuận trong xã
hội, nhằm huy động có hiệu quả nội lực và đảm bảo sự chia sẻ rủi ro cũng như sự đồng hướng
trong phát triển giữa doanh nghiệp – ngân hàng và các tầng lớp dân cư.
Thứ tư, nhanh chóng kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý dự án để
rút ngắn thời gian xây dựng dự án, công trình. Đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực xây dựng
kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trọng yếu.
Thứ năm, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả và tăng cường kiểm tra giám sát các khoản chi đặc
biệt là chi từ ngân sách nhà nước.
Thứ sáu, tiêp tục đẩy mạnh việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn,
minh bạch, hiệu quả; xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa các ban ngành, các cơ quan
chức năng.
Thứ bảy, nhà nước và tư nhân, chính quyền và doanh nghiệp hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để tái
cấu trúc lại hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực
cạnh tranh và khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế - xã hội đất nước cũng
như toàn cầu. Tận dụng tốt nhất những cơ hội phát triển trong giai đoạn khó khăn./.

