PHỤ LỤC 6
Thông tin về Thành phố Hồ Chí Minh được dư luận báo chí quan tâm
đăng tin trong 6 tháng đầu năm 2018

(Đính kèm văn bản số:

/BC-STTTT ngày

/

/2018)

Trong 06 tháng đầu năm 2018, kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng trưởng khá, tổng
sản phẩm nội địa GDP trên địa bàn đạt trên 585.000 tỉ đồng (tăng 7,66%). Các lĩnh
vực dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp đều đạt được kết quả tăng trưởng tích cực.
Thủ tướng Chính phủ đánh giá, TP. HCM tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt là thu ngân sách. Báo chí đã có nhiều bài viết ghi nhận, đánh giá về
những kết quả tích cực Thành phố đã đạt được, ghi nhận sự nỗ lực cao của chính
quyền Thành phố trong công tác xây dựng, phát triển thành phố, phục vụ người
dân. Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 54/2017/QH14 về cơ chế, chính sách
đặc thù phát triển TP.HCM, trong Quý 1 và Quý 2/2018, Thành phố đã cơ bản
hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu,
Thành phố cũng đã triển khai các hạng mục quan trọng trong Đề án 'Xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố thông minh...
Các vấn đề báo chí quan tâm:
1.

Vấn đề đô thị, môi trường, hạ tầng:

Tình trạng hạ tầng quá tải gây ùn tắc giao thông tại các khu vực như cửa ngõ
Sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, cao ốc dày đặc trên
đường Lê Đại Hành, Ung Văn Khiêm…
Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, bát nháo vỉa hè đã trở lại sau khi các quận,
huyện ra quân xử lý quyết liệt.
Tình trạng lãng phí đất công của các doanh nghiệp Nhà nước kéo dài nhiều
năm qua gây bức xúc cho người dân. Tình trạng sụt lún đất, nứt nhà đất; vi phạm
trong lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng không phép, báo chí quan tâm thông tin đa
dạng, nhiều chiều, đi liền với cảnh báo về cơn sốt đất ảo ở vùng ven thành
phố…Tình trạng nhà cửa lấn chiếm kênh rạch, xả rác, chất thải xuống sông, kênh,
rạch trên địa bàn làm tắc nghẽn dòng chảy.
Tình trạng thành phố bị ngập ngay đầu mùa mưa, đường Nguyễn Hữu Cảnh
sử dụng 'siêu máy bơm' để chống ngập những vẫn ngập. Công tác chống ngập tốn
nhiều tiền nhưng chưa hiệu quả. Theo các chuyên gia, TP.HCM không nên đầu tư
các công trình chống ngập theo kiểu “chạy đua, đối phó” chỉ ngốn ngân sách mà
không mang lại hiệu quả.
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Tình trạng ô nhiễm rác thải, nước thải, ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn tăng cao
trong khu vực nội đô, vùng ven; vấn đề thu gom rác thải. Về mùi hôi ở khu đô thị
Nam Sài Gòn, mặc dù Sở TN&MT đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa giải
quyết triệt để. Ý kiến của một số chuyên gia cho rằng, để giảm mùi hôi, biện pháp
trước mắt là phải giảm khối lượng rác chôn lấp ở khu xử lý rác Đa Phước.
2. Vấn đề văn hóa, xã hội:
Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội những ngày đầu tháng 6 vừa qua
diễn ra phức tạp, một bộ phận nhân dân bị các phần tử xấu lôi kéo, kích động tụ tập
đông người gây ùn tắc giao thông. Hàng trăm công nhân công ty Pouyuen (Quận
Bình Tân, TPHCM) tụ tập, yêu cầu "bỏ luật đặc khu". Các cơ quan chức năng và tổ
chức công đoàn đã tiếp xúc, tuyên truyền, kêu gọi công nhân trở về nơi làm việc,
tuy nhiên tình hình khá hỗn loạn. Sự việc cho thấy có âm mưu kích động, chống
phá.
Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã có ba người chết vì cúm A/H1N1
tại TPHCM sau khi hai bệnh viện Chợ Rẫy và Từ Dũ thông báo có nhiều bệnh
nhân nhiễm cúm A/H1N1 liên tiếp nhập viện từ đầu tháng 6. Những ổ dịch cúm
A/H1N1 này được cho biết là chưa từng xảy ra trong bệnh viện tại thành phố.
Tình trạng thiếu giáo viên nhất là giáo viên mần non. Sân chơi cho trẻ trong
dịp hè, quá tải thi cử…
3. Vấn đề ùn tắc giao thông:
Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên đường ra vào cảng Cát Lái, cảng Phú
Hữu, đường vành đai 2, cầu Phú Mỹ và một số nút giao khác trên địa bàn thành
phố; tình trạng xe ben, xe container, xe tải chạy nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn
giao thông và là nguyên nhân tạo ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên
địa bàn, nhất là các quận, huyện vùng ven…
Các giải pháp cấp bách cứu quá tải Tân Sơn Nhất
thông công cô ̣ng và kiể m soát xe cá nhân tại thành phố.
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