
HOI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TH! XA CIYA LO Dc 1p - Tii  do - Hnh phñc 

SO: C/2020iQ - HDND Cth'a LO, ngOyo-t/iáng 7 nãrn 2020 

NGHI QUYET 
Vê thrc hiên nhim viii 6 tháng cuôi nàm 2020 

1101 BONG NHAN DAN TH! XA CIJA LO 
KHOA V - KY HOP THU' 13 

Can c& Lut to cht'cc chInh quyên d,/a phu'cing ngày 19/6/2015,' 

Xét TO' trinh sO 79/TTr - UBND ngOy 22/6/2020 cz'ia UBND thj xa v v/ic trinh 

Nghj quyé't tInh hinh thy'c hin ké' hoqch k/nh té' - xâ hói, quO'c phOng an n/nh 6 thOng 

du nàm; phuv'ng hu'ó'ng, nhim vy 6 thOng cuO'i nàm 2020, bOo cáo thOrn tra cOa Ban 

K/nh t - X /ii, Ban PhOp ch HDND th/ xa vO kin cáa cOc dg/ b/eu HDND thj xa 
tQ/ kj) hQp. 

QUYET NGH: 
Biu 1. Hi dông nhân dan thj xã tan thành vó'i nhng ni dung dánh giá tInh 

hInh thirc hin nhirn vçt 6 tháng dâu närn; phuo'ng hu'ó'ng, nhim vçi 6 tháng cui nãrn 

2020 vO'i các muc tiêu, giâi pháp du'Qc nêu trong báo cáo cüa UBND thj xä; dng thai 

nhn rntnh rnt s van d sau day: 
I - BANH GIA TNH HiNH KINH TE - XA HOI 6 THANG BAU NAM 2020 

Trong 6 tháng d.0 närn 2020; do tác dng cüa dti djch Covid 19 d ánh hu'O'ng 

nng n kinh tê và dai sng nguai dan; tOng giá trj san xuât u'ó'c dtt 5.0 15 t dng dtt 

46,6% KH HDND thj xä, tang 5,3% so vói cing kSi  närn 2019. TOng thu ngân sách 

dat 2 16,2 t dông dat 48,6%, nu trr tin dat du' an thI dat 145,2 t' dng dt 45,4% du 

toán HDND thj xa giao. Thj xã d huy dng siirc mnh h thng chInh tr cüng nhu 

du'çic sir dông lông, üng h tinh than, vt cht cia nhân dan trong cong tác phOng 
chông djch và thu kêt qua tich cii'c. Thixc hin chInh sách h trçY các dM tuçmg ánh 

huOng Covid - 19, chinh sách kIch câu phát triên kinh t, môt sO du' an ion trin khai 

thi công; lTnh vtxc van hóa - xã hi, an sinh xã hi dam báo, quc phOng, an ninh duo'c 
giü' vü'ng dc bit tO chic thành cOng di hi dáng b các C1 to thj xa dn co sO' 

nhiêm kS'  2020 - 2025. 

Ben ctnh nhu'ng kêt qua dt du''c, vn con mt so ton ti, hn chê: Do ánh 

huO'ng cOa dii djch Covid 19 nên các chi tiêu kinh t& tc d tang truO'ng, thu ngân 
sách, du ljch dich vçi dêu dt thp hon so vói cOng k5i các nãrn, hoat dông van hóa, xa 
hôi ngu'ng tr trong thO'i gian dài. COng tác quán l' nhá nu'ó'c di vói hoat dng du ljch 

Co rnt cOn htn chê; ban hang rong, an xin, có chiu hu'ó'ng gia tang; vi pham mO tO 
nu'ac vn cOn, tinh trang d xe 0 tO trén via he... Thrc hin ngày chO nht xanh cOn 
mang tinh hInh thü'c, hiu qua chu'a cao; cOng tác bôi thuO'ng GPMB mt so dii' an cOn 
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gp khó khän, tInh hInh an ninh vitng dc thu cOn tiêrn an phirc tp. Cong tác truyên 
thOng, dna tin v ngu'Oi tt, vic t& chua nhiu, chua có hiu irng lan tóa. 

ii- yE NHIM VIJ, GIAI PHAP TRQNG TAM 6 THANC CUOI NAM 2020 
Nhirn vu 6 tháng cuôi narn 2020 hêt src nng nê và khó khan; trong diêu kin 

dich Covid - 19 trên the gió'i, khu vxc din bin phirc tap; các chi tiêu kinh t, xã hôi 6 
tháng du närn thj xã can dt thp; do do câ h thng chInh trj c1ing doanh nghip, 
nhân dan cn có quyt tarn cao han nQ'a d thirc hin nhirn viii 6 tháng cui narn nhrn 
gop phân thrc hin nhirn vi cà närn 2020 trong do tp trung imt s ni dung chinE sau: 

l.Tp trung phân dâu dit cao nhãt chi tiêu nim 2020; triên khai Ngh 
quyêt Dii hi Dang b thj xä 1n thu vi, nhim kS'  2020 - 2025 

Phn d.0 dtt cao nht các chi tiêu kinh tê - xà hi theo Nghi.  quyt s 
02/2019/NQ - HDND ngày 25/12/2019 cüa HDND thj x. 

Tong kêt các chu'ang trinh, d an theo Nghj quyt s s 02 - NQ/ThU ngày 
20/10/2015. Triên khai chuong trinh, dê an thrc hin Nghj quyêt Dti hi Dâng bô thi xã 
1n thir VI, nhirn kS'  2020 - 2025; k hotch trung htn giai dotn 2021 -2026. 

Tng kt 15 närn thixc hin quyêt 05 -NQ/TU, ngày 26/9/2006 cüa BTV tinh 
üy; tharn rnu'u xây dirng Nghj quyt, chuong trinh hành dng rnó'i trInh Ban Thuà'ng vu 
Tinh üy thay th Nghj quyt s 05 -NQ/TU. 

2. Tháo gO' khó khãn, thtyc hin chinh sch dê phát triên cäc Jinh vile san 
xut, kinh doanh nhim thiic day thng tru'ô'ng 

a, Phát triên các ngành djch vu 
Thuc hiên chInE sách kIch cAu du lich: Giãm, giãn thug cho h kinh doanh phIa 

Dông, các khách stn; phi hçp vd Chi hi Du ljch thj xã lam viêc vâi các khách san 
giârn giá phàng, nângcao van hóa kinh doanh, cht !ucing djch vçi...Phi hop t chirc cac 
hott dng van hOa, the thao dé thu du ht khách du lich. Dy rntnh cOng tác tuyên truyn, 
quãng bá, xây dirng phirn, phóng sçr, bài viêt ye du ljch Cira Là vói chü d Cüa Là là 
dim dn an toàn sau dai dich. 

Nâng cao han nQ'a trách nhirn cña các phOng, ban, UBND các phuO'ng trong cOng 
tác quân l' du ljch và xir 1 nghiêrn các vi phrn theo Nghj djnh 45/201 9/ND - CP ngày 
21/5/2019; các vi phtrn hott dng rnO tO nuOc, ban hang rong, an xin, xe 0 tO diing do 
trên via h, v sinE rnOi tru'Ong... 

b, Thuc dIy phãt triên san xuit kinh doanh 
PhOi hçp vOi nhà du tu' d day nhanh tiên d dir an ion: Cu Cüa Hi, Khu vui 

chai giái trI Cüa Hi, Golden City... Thuc dy tiêu dung, tiêu thii hang hóa, phát trin 
san xut kinh doanh; tto diu kin doanh nghip, ngu'Oi dan tip cn ngun vn vay 
phát trin san xuit kinh doanh. Thu hut nhà dâu tu trong viêc iiang cap, xay dijng cho', 
trung tarn thuong rnai, siêu thj mini. 
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Lam tot cOng tác giOi thiu, quãng bá và ban san phrn mang thu'ong hiu thj xä, 
lien kt vi doanh nghip d quãng bá san phrn thj xã ti hOi chç, cira hang, siêu 
thj. .M& rng quy rnô nhà may stra Vinarnilk. 

c) San xtit nông, lam, ngtr nghip 
Chi do san xu.t vii nông nghip, chü tr9ng phOng, cMng djch bênh, cMng htn 

cho cay trOng. Thirc hin chu'cing trInh rni phu'O'ng mt san phm nArn 2020, thrn nhIn 
2030, nhân rng các mô hInh kinh t hiu qua. KhOi phtic và phát trin dan 1cm sau djch. 

Dng viên nhân dan khai thác dánh Mt v Ca Nam, phát trin khai thác hãi san xa 
bä gn vo'i quy djnh v truy xut ngun gc thüy san; dy mtrih bão quãn, ch bin d 
nâng cao giá trj thOy, hãi san. ChO dng trong cOng tác phàng, chng thiên tai, ciiu ho, 
ctru nmn; trin khai dng b giãi pháp v& chãrn sóc, quãn l, phOng, cMng cháy r1rng. 

3. Tp trung nguôn lirc dê day nhanh tiên dI xây dçrng các cong trInh, hoàn 
thin các quy hoich, dam bao trt ti' do thj 

Chü tr9ng cong tác quy hoich: Quy hoch phân khu chirc näng các phuà'ng, quy 
hotch khu rn thirc phuà'ng: Nghi Hàa, Nghi Thu; quy hoch phIa DOng du'ng BInh 
Minh trInh các cp có tMrn quyn phê duyt. Trin khai k hotch thixc hin khu dan Cu,  
kiêu m.u; xay dixng chu'o'ng trInh phát trin h tang dO thj giai don 2020 - 2030. Co 
phu'ong an giám s lu'çing vj trI ban hang trên Quãng tru'ng BInh Minh. 

Xây drng k hoch du ti.r trung hin giai don 2021 - 2026. Tp trung ngun 1j'c 
dy nhanh tin d, giãi ngân vn du tu CáC cOng trInh theo Ngh quyt HDND thi xà. 
Trin khai quy ch quãn 1, v.n hành h tMng thoat nuc thai. T6ng két cOng tác huy 
dng ni 1irc giai doan 2018 - 2020, xây dimg k hoch giai dotn tiêp theo. 

Co k hoch lam vic vOi các ngành c.p tinh d có chü truong cho phép trin khai 
tht tljc dvi' an: M rng du'mg BInh Minh, du'à'ng vao bn 5,6,7,8 Cãng Cü'a Là. 

4. Quan l tot tài nguyen vã bão v môi tru'ô'ng 
Tiêp tue c.p GCNQSD dtt cho nhân dan, day nhanh tiên d dir an "Xây dçrng ho 

so dja chInh va co s6 dü' 1iu quãn 1 dt dai - co si dtr lieu dja chInh", k hoach st'r ding 
d.t narn 2021, quy hoch sir ding dat giai don 2021 - 2030. Xi l drt dirn vuó'ng rnc 
lien quan bi thu'ng GPMB cu Cü'a Hi, Dti l Vinh - Cü'a Là, bM thu'à'ng dr an 
duà'ng yen bin, bOi thu'ng GPMB dê phc vii du giá dt, tuyên truyn va cO giái 
phap tIch cixc bi thu'à'ng GPMB kim phIa Narn Tàa an thj xä. Tai dinh Cu' cho các h 
dan Câu Trang phu'àng Nghi Hàa. 

Thu gom, vn chuyn rác kjp thai tránh tOn dçng qua ngay, chi dao các ki t ra 
quân dpn v sinh mOi trung vào thir 2 và thir 5 hang tun, thu'àng xuyên quan trãc 
môi tru'à'ng nuO'c bin và kim tra cht lu'gng ngun nuc nha may nu'âc Cü'a LO. Quãn 
1', kim tra, dánh giá kt qua chäm soc cay xanh, thàm cö. 
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5. Thirc hin tot nhim vi1 thu, chi ngn sách 
Tuyên truyn, h tr nguà'i np thuê; triën khai kjp thai thu thuê thai vy rnCia he 

2020; 1am viêc, di thoi vi h kinh doanh phIa Dông duông Binh Minh, trin khai 
thu thug phIa Tây và có phucing an thu sat thirc t kinh doanh; kirn tra, rà soát cac 
khoãn n thu d phuang an xir l'...Thirc hin gin np thu cho doanh nghip, h trG 
các di tuo'ng nm ngoài Nghj djnh 41/2020/ND - CP ciia ChInh phU nhu'ng diling 
thâm quyên, giãrn thuê thu nhp doanh nghip nãrn 2020. Dy rnnh cong tác du giá 
quyên sir dyng dat dé dat, vu'çlt chi tiêu Nghj quyt HDND thj xä. 

Quãn 1 chat chê chi ngân sách, bâo darn chi dung rnic dIch, tit kim và hiu 
qua. Thrc hin nghiêrn quy djnh v thirc hành tit kirn, chng lang phi. Quân l tt Co.  

s& vt cht, tài san công; nâng cao hiu qua hott dng qu tin dyng, ngân hang và tl'ing 
burc phát trin thu'ong rn1i din tr. 

6. Chäm to các linh vlFc  van hóa - xã hi, darn bio thu'c hiên tot cãc van dé 
an sinh xã hôi 

Thrc hin chi trâ h tr cho dOi tung bj ãnh hu&ng djch Covid 19 kjp thai, 
diing quy djnh. Tang cuang dào to ngh, giâi quyt vic lam cho ngu'à'i lao dng. TO 
chrc hoit dng thit thyc k nim các ngày l 1n cua dan tc.. .Quan tarn cong tác 
phOng, chng duôi nu'óc, xâm hi tInh die, bio hành tré em. 

Tuyên truyn và t chirc hot dng chào rnirng thành cong Di hi Dãng b thj 
xa, hu'óng tói Di hi Dàng b tinh Ngh An lan thur XIX, Di hi Dãng toàn quc Ian 
thir XIII. Tng kt 20 näm thrc hin phong trào "Toàn dan doàn kt xay dçrng dai sng 
van hóa". Xét duyt, cong nhn các danh hiu van hOa nãrn 2020 thii'c chat. Tang 
cuang kiêrn tra cãc hot dng van hóa, dich vu van hóa. 

Tuyên sinh CaC cap hpc và chun bj cOng tác khai giãng närn h9e rnói 2020 - 2021. 
Thrc hin chuo'ng trInh giáo dtc ph thông mdi. Tuyn dyng dc each giáo viên hp 
dng lâu närn. Tiêp tyc du tu', Cai tao, nâng cap co sO' vt ch.t cho các tru'O'ng dáp mg 
yêu c.0 tru'O'ng chun Quôc gia. 

Tp trung cOng tac phOng, chng djch bnh và xây dirng phu'ang an, k hoach 
d phOng trong mci truOng hop. Hoàn thin, trin khai k hotch xây dirng bnh vin 
v tinh. Dy mnh kirn tra v sinh an toàn th'c phrn, xây durng tuyn duO'ng an toàn 
thirc phrn ti khu m thçrc Nghi Hãi. Thirc hin t6t cOng tác trirc cp curu bin. Tuyên 
truyên, vtn dng và xO' 1 nghiêm truäng hçp sinh con thur 3. 

7. Nãng cao hiu qua cong tác quãn l nhã nu'óc, tiêp tiic day rninh cai 
cách hãnh chInh, thiic hin Quy ch dan chü ö co' so' 

TOng kt phong trào thi dua yêu nuO'c giai don 2015 - 2020. Thixc hin sap 
nh,p các don vj theo d an phê duyt, kin toàn nhân sy Trung tarn dich vu nOng 
nghip thj xa CCra LO. Kin toàn, sa di, bô sung quy ch hot dng cüa co quan 
UBND, HDND thi xä, các phirO'ng sau thay di nhãn sir sau Di hi. Thçrc hin tt 
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Quy ch dan chü Ca so, dê cao vai trO trách nhim, guong mâu cüa ngträi dirng dâu 
các cp chInh quyên. 

Phn du dt tp 5 dcin vj dimg d.0 trong 21 huyn, thành thj v kêt qua chi so 

xêp hang cãi cách hành chmnh. Triên khai ap ditng Iso 9001: 2015 dê chun hóa quy 
trInh hoat dông. Blnh xét thi dfla khen thu&ng nàm 2020 trên Ca sO b tiêu chI dánh 
giá can b cong chüc. To chOc dôi thoai, lam viêc rö rang, diirt khoát các vn d lien 
quan dn ton giáo. 

8. Dam bão quôc phOng, an ninh, trt tr an toàn xä hi, giãi quyêt tot khi&i 
ni, t cáo, kiên nghj cfla nhãn dan 

Don dc giái quyt các kin nghj cña ci:r tn, khiêu ni, to cáo ciia cong dan nhât là 
nhmg kin ngh, khiu nai kéo dài. Rà soát, kim tra tiên d viêc giãi quyêt don thu, kêt 
1un sau thanh tra, lciêm tra. Tp trung chi do cong tác thi hành an dan sir. Dy rnanh 
cong tác tuyên truyn ph bin pháp 1ut và thirc hin pháp lut. 

Duy trI nghiêm ch d trirc sn sang chiên dâu, giü vttng an ninh, chInh tn, trât 
tr an toàn xä hi trén dja bàn. Chii dng phông ngra, du tranh, ngän chn kip thi các 
am muu, hot dng chng phá Bang, Nba nuó'c cüa các th 1irc thu dch. Chi dao nâng cao 
cht 1ucng phong trào toàn dan báo v an ninh T quc. Dy mnh phàng, chng ti 
phm, t nn xà hi, vi phm giao thông. 

Diu 2. T chü'c thuc hiên 
UBND Thj xà to chOc trin khai thirc hin Nghi. quyM nay; báo cáo k& qua thirc 

hin ti k h9p HDND thj xä cu& näm 2020. 
ThuOng trrc Hi dng nhân dan thi xä; các Ban, các tt và các di biu Hi dng 

nhân dan thi xà có trách nhim giám sat vic thirc hin Ngh quyt nay. 
UBMTTQ và các to chüc doàn th chInh trj thj xã dng viên các tng lOp nhân 

dan, các hôi viên, doàn viên tIch crc phong trào thi dua yêu rniOc thixc hin th.ng !çi 
Nghj quyt HDND thj xà. 

Nghj quyt nay dä duc Hi dng nhân dan thj xä khóa V, k' hpp thu 13 thông 
qua ngày 24 tháng 7 näm 2020 và có hiu 1irc tir ngày 31/7/2020.!. 

No'i nhân: 
- Vf HDND Tinh (B/c); 
- UBND Tinh (B/c); 
- So Tu pháp (B/c); 
-TTTh u'(B/c); 
- Di biOLl HDND Thj xà (B/c); 
- UBND Thi xã (thi.rc hién); 
- Các t chOc, don vj, nganh lien quan; 
- TT HDND, UBND các phung; 
- Liru: VT - HDND. 
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