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và tác ñộng không nhỏ ñến tình hình kinh tế - xã hội của thành phố. Với những
quyết sách ñúng ñắn, kịp thời của Thành ủy, sự cố gắng, quyết tâm của các cấp, các
ngành, các doanh nghiệp và nhân dân thành phố ñã nỗ lực phấn ñấu vượt qua nhiều
khó khăn, thách thức ñạt ñược những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh. Kinh tế ñạt tốc ñộ tăng trưởng bình quân ñạt 12,24%; ñến năm
2015, tổng sản phẩm trên ñịa bàn bình quân ñầu người (theo giá hiện hành) ñạt
79,4 triệu ñồng, tương ñương 3.626 USD, tăng gấp 2,15 lần so với năm 2010; cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành, lĩnh vực ñều có bước phát
triển ñáng kể, nguồn lực xã hội tiếp tục ñược phát huy, trong ñó giá trị sản xuất
công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng gấp 1,6 lần so với năm 2010; tổng thu ngân
sách nhà nước tăng bình quân 11,8%/năm. Xây dựng và phát triển ñô thị, xây dựng
nông thôn mới ñạt kết quả quan trọng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn
minh, hiện ñại, sáng, xanh, sạch, ñẹp. Công tác ñối ngoại ngày càng ñược mở rộng.
Lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, khoa học và công nghệ, y tế có nhiều thành tựu; văn
hóa - xã hội tiếp tục phát triển; chính sách an sinh xã hội ñược ñảm bảo, ñời sống
vật chất, tinh thần của nhân dân ñược nâng lên, rút ngắn dần khoảng cách giàu,
nghèo giữa nội thành và ngoại thành. Thành phố thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò
trung tâm của vùng ñồng bằng sông Cửu Long. Công tác cải cách hành chính, cải
cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quân sự,
quốc phòng ñược tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược bảo
ñảm; công tác ñiều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ñạt nhiều kết quả nhất ñịnh, góp
phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Bên cạnh những thành tựu ñạt ñược, vẫn còn một số hạn chế: Kinh tế có phát
triển nhưng chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh trong lĩnh vực kinh
tế chưa cao; môi trường và cơ chế, chính sách chưa thật sự thông thoáng ñể thu hút
ñầu tư, nhất là ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chất lượng nguồn nhân lực và việc
ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế chưa thực sự ñáp ứng yêu
cầu ñổi mới; công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực nhiều
mặt chưa tốt; kết cấu hạ tầng trên một số lĩnh vực thiếu ñồng bộ; hiệu quả sử sụng
ñất ñai, quản lý môi trường chưa cao; công tác quản lý, ñiều hành của các cấp, các
ngành còn một số tồn tại, hạn chế nhất ñịnh. Văn hóa - xã hội còn một số bất cập.
Cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
ñạt kết quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; tình hình tội phạm,
trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.

