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QUYET D!NH
Ban hãnh nhim vy, giãi pháp chü yêu ye chi dio, diêu hãnh
phát triên kinh tê - xa hi thj xa Cü'a Lô nàm 2021
UY BAN NHAN DAN TH! XA CIXA LO
Can ci'Lut To chz'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015, Luat tha ddi,
sung rn5t so diêu Lut To chi'c C'hInh phü và Luat T chc chinh quyn dia
phuvng ngày 22/11/2019;
Can ci Quyet djnh sá 469 7/QD - UBND ngày 21/12/2020 cia UBND tinh
Nghç An ye viçc giao chI tiêu ké hoach kinh te - xã hói nàm 202];
Can c COng van sO 4793/SKHDT - TH ngày 31/12/2020 cia SO' Kê hoach Dcu tw ve thông báo chi tiêu ké hogch kinh té' - xã hi nãin 2021;
Can c& Nghj quyé't sO 02/2020/NQ - HDND ngày 2 8/12/2020 cña HDND t/ij
xâ Ctca LO ve ké' hoich phát trien kinh té' - xâ' hói, qucphOng - an ninh nàn'i 2027,'
Xét & nghj cta Tru'óngphOng Tài chInh - Ké' hogch thi xa Ct'a LO.
QUYET DINH:
Diti 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay nhim vu, giãi pháp chü yu ye
chi dao, diêu hành phát triên kinh tê - xã hi thj xä Ctra Là nãm 2021.
JJiêu 2. Quyét djnh có hiu hrc thi hành k tü ngày ban hành van ban.
Các ông (bà): Chánh Van phOng HDND - UBND thj xâ, Truang các phàng,
Thu trwng các ban, ngành cap thj, Chu tjch UBND các phu'äng và các don vj lien
quan chju trách nhirn thi hành Quyt djnh này./—
No'! nhIn:
- Niur diêu 2;
- Van phOng UBND tinh (B/c);
- SO Kê hoach và Dâu tu (B/c);
- Ban ThLrOng v Thj U) (B/c);
- TT.HDND thi xã (B/c);
- ChO tich, các PCT UBND thj xã;
- U' ban MTTQ và các tO chtrc doan the thi xã;
- Các phOng, ban, don vj, BND các phuOng;
- Lu'u: VT, TC - KH.
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NHIEM \T1J, GIAI PHAP CHU YEU yE CHI ao, DIEU HANH
PHAT TRIEN KINH TE - xA HOI TH! xA CUA LO NAM 2021
(Ban hành kèn'z theo Quyét d'jnh so' 32QD-UBND ngàyj,4 tháng 12 nàm
2020 cüa UBND thi xd Ct'a LO)

Närn 2021 là nãrn có nghia dc bit quan trpng, là nãm dâu tiên thirc hin
Nghj quyêt Dai hi Dáng các cap nhim kS' 2020 - 2025, kê hoach phát trin kinh
t xã hôi 5 nám 2021 - 2025, to chirc bâu c Quc hi khóa XV và bu cir HDND
các dtp. Dir báo, vic thirc hin k hotch närn 2021 së gp nhiu khó khan, thách
thirc nhtt là dai djch Covid - 19 chua th srn kM thñc, tác dng tiêu cue có th
kéo dài; bin di khI hu, thiên tai, han han tip tc din bin phrc tap; dôi hôi các
cp các ngành, các dja phuang phâi tip ti1c di rni tu duy, hành thng quyM liêt,
hiu qua ho'n, M hrc phn du v quyM vOi quyM tarn cao thi.rc hin thành cong
các rniic tiêu, nhirn vij k hoach närn 2021, tao tin d cho thuc hiên k hoach 5
näm 2021-2025.
Thirc hin Quyêt dnh so 4697/QD - UBND cüa UBND tinh ngày
21/12/2020 ye vic giao chi tiOu kê hoach kinh tê xA hi nãrn 2021, Cong van s
4793/SKIHDT - TH cüa Sâ Kê hoach - Dâu tu ngày 3 1/12/2020 v vic thông báo
chi tiêu k hoach kinh tê xâ hi nãrn 2021, Ngh quyêt s 02/2020/NQ - HDND
ngày 28/12/2020 cüa HDND thj xã v k hoach phát triên kinh tê - xã hi, quOc
phông - an ninh näm 2021; d thrc hin thing igi rnçic tiêu, nhirn vii K hoach
phát triên kinh t - xã hi dã dê ra, UBND thj xã yêu cu các phOng, ban, dan vi
thj xâ, UBND cáe phuông quán trit phuo'ng châm hành dng cUa ChInh phü dã d
ra trong nàm 2021 là "Doàn kM, k cu'o'ng, dôi mó'i sang t,o, quyM 1it hành
dng, khát v9ng phát triên"; trên Ca s0 can cü vão chi tiêu, nhim vi1 và giâi
pháp cüa cáe QuyM dinh, van bàn, Nghj quyM cüa HDND, UBND các cp chü
dtng và n 1irc phtn du, t chirc tIc hin, trong do cn tp trung cao các nhirn
vi và giài pháp chü yêu sau day:
I. NHIEM VU, GIAI PHAP CHU yEu
1. Tp trung chi d,o thtrc hin Nghj quyêt Dii hi Bang các cap nhim
k' 2020 - 2025, Kê hoich phãt trin kinh t - xi hii 5 Ham giai don 2021 2025; tO chUc thành cong bãu cfr dii biéu Qu6c hi khOa XV và di biêu
HOND các cap nhiêm k3' 2021 - 2026; triên khai thu'c hiên ké hoach näm 2021
kjp thO'i ngày tü' nhirng ngày du nãm
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1.1. Triên khai xây dirng vá thirc hin quyêt 1it, dông bô, hiu qua các
chuang trInh hânh dng, k hoch cong tác và các nhirn vu, giâi pháp d ra trong
Nghj quyêt Di hi Dâng b thj x Ian thr VI. Phi hcp t chü'c thành cOng bu cu
dai biu Quôc hOi khóa XV và dai biêu HDND các cap nhiêrn kS' 202 1-2026.
1.2. Tranh thu si,r Ung h các dtp d sam ban hành Nghj quyt mai thay th
Nghj quyêt so 05 - NQ/TU ngày 26/9/2006 cña Ban thrang v1,I Tinh üy v
xây drng và phát triên thj xã Cüa Lô tr& thành dO thj du ljch dn 2015, có
tInh dn näm 2020. Phi hcip vai sa, ban, ngành cp tinE xây dirng co ch, chinh
sách dC thu cho thj xã.
1.3. Các phông, ban, ngành, don vi barn sat cac chu truung cua tinh, Ban
thixang vii Thj üy, Nghj quyêt HDND thj xä d chu dng trong chi dto, diu hành
và to chu1te thirc hin ngay tü nhUng ngày du nãrn.
1.4. Rà soát các chInh sách dã ban hành dê silta dôi, bô sung cho giai don
2021-2025 thuc thrn quyn thj xã phü hgp vOi yêu câu cüa thirc tin và quy djnh
cüa pháp lut; bãi bô hoc kin nghj cp có thrn quyn bAi bô các chInh sách
không hiu qua d tp trung ngun 1irc thirc hin các chInh sách trQng tarn, trpng
diem.
2. Tip ttic thtrc hin hiu qua các bin pháp phông, chông vã giãm
thiêu thit h,i tà dti djch Covid - 19; tp trung tháo gö khó khãn trong san
xut kinh doanh, thñc day dâu tu', bão dam an sinh xa hi.
2.1. Tang cuông lãnh do, chi dao, tuyên truyn nâng cao ' thrc phông,
chông dich, tuyt dôi khOng chü quan truac djch bnh; tip tiic cüng c trng thai
bInh thumg mó'i, vira phiic hi, phát trin kinh t xã hi, vira sn sang phông,
chng djch trong t& cá các ngành, linh virc và ti tht câ CáC co' quan, don vj, to
chu1rc, doanh nghip và cng dng. ChU dng b trI ngun hrc và trin khai nhanh,
có hiu qua các giãi pháp h trq cho ngui dan và doanh nghip khOi phiuc san
xut nht là ngânh du lich, djch vi.
Chü dng triên khai các bin pháp phông ngü'a djch Covid-19; tang cuO'ng
cOng tác dur báo, giárn sat ch.t chë djch bnh, xu1r 1 và kMng ch kjp thai. Duy trI
h thng giám sat djch Covid-19, chun bj d.y dü co so' vtt cht, con ngu'O'i phiic
viii vic thirc hin cách ly tp trung ngi.thi nhp cánh và nguai có yu t djch t.
Sn sang các trang thit bj, hóa chat, sinh phâm dê di phó vâi các din bin cüa
dich Covid-19.
2.2. Tiêp tiic thirc thirc hin mt s nhirn vii, giái pháp tr9ng tarn theo chi
do cua UBND tinh v chü tru'ong kh&c phiic tác dng cOa dai djch Covid 19 d
phiuc hôi và phát triên nén kinh t, chInh sách kIch câu trong phát trin kinh t ma
tr9ng tarn du ljch djch vii.
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3. Bay minh co' cãu liui kinh tê theo hu'ó'ng niIng cao näng suñt, chIt
lu'Q'ng, hiu qua, tInh tir chü, khã nãng thIch ting và sñ'c cnh tranh nn knh
tê trong tring thai blnh thu'rng mó'i.
3.1 Da dng boa san phâm, chii tr9ng quàng bá, phát huy thuong hiu du
lch Cixa Lô nhât là san phâm có u'u th v du ljch nghi duO'ng bin. Co giái pháp
dng b d thu hiit khách du 1ch, kIch cAu hoit dng du Ijch; tang cuô'ng tuyên
truyn du ljch Cira Lô, két nôi tua tuyn, t chi'c nhiu hott dng van hóa, ngh
thut, th dc th thao: am nhc duàng ph& am thirc... Phát trin h sinh thai du
ljch thông minh, irng diing cong ngh s trong cOng tác xñc tin, quãng bá du lich,
k& ni nhm h trg và tang trâi nghim cho khách du ljch. Quan tam phát trin
djch v1i v dêm, nghiên ciru mO' rng tuyn du ljch yen song Lam, du ljch dâo
Ngu'. Len phuo'ng an, kê hoch tO chirc 1 hi du lch 2021. Trin khai d an nâng
cp nâng cap co' so h tng, chat lu'gng djch vii cüa h thng nhà hang, khách sn,
xây dirng các dim din, dim check in, don dc dir an khu vui cho'i giài trI Cü'a
Hôi, di.r an cap treo ra dão Ngu, sOm dixa vào khu rn thirc phu'ô'ng Nghi Hôa dê
khai thác. Phan du don 3.150 ngàn lucit khách trong do khách luu trii: 1.610 ngàn
lu'ca khách, doanh thu dtt 3.360 t dng.
3.2 Thñc day phát triên các san phâm tiêu thu cong nghip, lang ngh; các san
phârn dä ducic chiirng nhn nhãn hiu tp th d nâng cao giá trj thuung hiu. Phi
hçp d mO rng quy mô nhà may süa vinamilk, n djnh và phát trin nhà may bánh
ko Tràng An. PhM hçip din 1irc COa Lô, nhà ming d süa chü'a, thay th các ct
diên, chinh trang h thng day ming dä xung cp cüng nhu' nâng cao cht lu'çng
phic vi din. Thiic dy phát trin các san phrn tiêu thu cOng nghip, lang ngh; tp
trung chi dto d nâng cao thuung hiu san phrn sO' hü'u trI tue, các san phrn du'çc
khách hang chp nhn nhu nu'O'c mm, hâi san khO, cá thu nu'ó'ng, cá thu hut chân
khOng...
Thu h& them mt sO dir an cong nghip mang tInh Cong ngh cao, It änh
hu'&ng tOi mOi truOng.
3.3. Thirc hin co' ch& chInh sach v h trp' phát trin mO hInh san xut
nOng nghip. Nhan rng các mô hInh dä có hiu qua, phn du mi phuOng san xut
nOng nghip nhân rng mO hInh hiu qua ra din rng. Nang cao chat lu'çing san
phrn dt OCOP, chat lu'cng san phm các lang nghê. Thirc hin tOt cOng tac phOng
chng dch cho cay trng v.t nuOi. Dua cac giOng ngO, lña, rau cO nãng sut, chit
lu'çng, san xuât nOng nghip stch vào san xuât thiu han; cai tao dt hoang hóa, dt
bO hoang d dLra vào san xut. Báo v và phat trin tt din tIch rü'ng, rrng phOng ho,
có giai pháp hiu qua d phOng chng chay rirng. Phát trin din tIch cay xanh, trng
their cay xanh, tao diem nhân ye cay xanh dO thj.
Ca cu 1a1 ngành khai thác hãi san theo hu'Ong giarn dn, tin tó'i n djnh san
lung khai thac thuy san gn bO, phát trin khai thac hâi san xa bO gn vOi du tu' tauyz

có trang thi& bj dng b, hin di và các djch vi ngh Ca. Nâng cao hiu qua hot
dng cüa các cãng Ca, trin khai di di tàu cá sang khu neo du tàu thuyn Nghi Tan.
Chñ dng trong cong tác phông chông thiên tai, cüu ho, c11u nan, só'rn khc phçic thit
h?i bâo s 7,8, 9 gay ra. Triên khai d an irng diing khoa h9c k' thutt trong khai thác,
ch bin hái san vâ san xuât nông nghip sach gn vói to san phrn phçic v11 du ljch
giai doin 2021 - 2025.
3.4. Phát trin các ngành dch vi üng dng cong ngh hin di, giá trj gia
tang cao nhu buu chInh, vin thông, tài chinh, ngân hang, bào him... Tao diu
kin thun ly'i phát trin các 1oi hInh dch vii vn tài, phát trin cáng bin, nâng
cao näng sut bc dâ hang hóa Câng Cira Lô, phát triên logistics. Xây dirng chInh
quyn din n, thj xa din tir, tüng buc thirc hin chuyn d& s huâng tâi chInh
quyn s& Tip tiic thirc hin dng b, hiu qua các bin pháp co cu 1i các t
chüc tin ding gn vi xu 1 nçi xu. Thu hiit them mt s siêu thj mini, nâng cp
và xây dirng them rnt s chg, khu djch vi dém, khu m thirc. Dy mnh cuc vn
dng "Nguii Vit Nam uu tiên dñng hang Vit Narn". Tang cuông cong tác quân
l thj truô'ng, phông chng buôn 1u, gian ln thtrong rni.
3.5 Thüc dy phát trin kinh t tu nhân, dy minh khi nghip, di mâi,
sang tao. Phôi h9p vó'i các ngành cp tinh trin khai thirc hin thoái van, c phn
hóa doanh nghip nhà nuó'c theo quy djnh. Nâng cao hiu qua hot dng cüa các
hçip tác xã, các hi ngh nghip, quan tam dào tao, bi du'öng nâng cao ngun
nhân hrc là di ngü quãn l' d hç'p tác xã nâng cao nàng hrc t chüc, quán trj, diu
hành. Tto diu kin cho h kinh doanh cá th phát trin thành doanh nghip.
Tiêp tiic thirc hin có hiu qua chung trInh hânh dng thirc hin Nghj
quy& s 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 cüa ChInh phñ v h trçY Va phát trin doanh
nghip; kê hotch s 601/KH-UBND ngày 13/9/2018 cüa UBND tinh v trin khai
thirc hin Lutt Doanh nghip nhO và vtra trên dja bàn tinh. T chüc các cuc di
thoi vi Doanh nghip trên dja bàn, kjp thai xi.r 1 nh&ng phãn ánh và kin nghj
cüa doanh nghip.
4. Tang cu'ô'ng huy dng và sü' diing có hiu qua các ngun 11ic cüa nên
kinh t; dy minh triên khai các di an kêt cãu hi tang tr9ng diem, h tang
kt nM; dy nhanh tin d xãy dirng, ban hành các quy hoich.
4.1. Huy dng các ngun lirc du tu, chii tr9ng ngun hrc xã hi boa d xây
dirng k& cu ht t.ng ngày càng dng b. Khuyn khich rnnh m các thành phn
kinh t tham gia du tu', gop vn xây drng k& c.0 ha thng. Thu'ng xuyên kiêm
tra, don dc, lam vic vi các phu'ng v xây dirng khu dan cu kiu mu, phn du
rni phuô'ng trong näm 2021 xây dçrng dugc mt khi, khu ph kiu mu.
Nâng cao cht lucrng cong tác quán 1 dâu tu và xây dirng, quyt toán vn
du tu' các cong trInh. Tp trung xây dirng k hoach du tu' cOng trung han giai
doan 2021 - 2025. Tp trung ngun 1c, u'u tiên du tu cho các cong trInh tr9ng

dirn theo Nghj quyt BTV Thj uy, HDND thj xà, các cong trInh sap hoân thành.
Dy nhanh tin d xây dçrng các cOng trInh tr9ng dim nhLr: Khäc phçic c.p bach 4
doin tü dâo Lan Châu den ngã ba Ccra Hi, dung ngang so 10, xây dirng khu can
ci hu phu'ang trong khu virc phông thf thj xä giai doan 2020 - 2025. Ha tang cac
khu du giá, tru'ô'ng h9c, các cong trInh phic vii chinh trang do thj 2021, thirc hin
kich cu dir an khu dan cu kiu rnu. Trin khai k hoach du tu cong trung han
th xä, các phu'à'ng giai doan 2021 - 2025. Hoân thin dir an lap dt ten du6'ng, sO
nhà. Vn hành h thng nuc thai.
Phi hçip vi các ngành cp tinh d srn hoãn thin thu tVc dê trin khai các
dir an: M rng dung Binh Minh, dung vào ben 5 - 6 - 7 - 8 Cáng Cü'a Là, khu
hành chInh phurng Thu Thüy. Phi hgp vOi doanh nghip day nhanh tin d dir
an: Khu vui chai giâi trI Ci.ra Hi, câu Cüa Hi, du'àng ni Vinh - CCra Là, duà'ng
yen bin Nghi San dn Cüa Là.
4.2. Sit chit k9 lut tài chInh - ngân sách a các cap, co quan, don vj; chip
hành dir toán ngân sách nhâ nu'ac dung quy djnh cüa pháp lut; dy rnanh thanh
tra, kiêrn tra Va cong khai, rninh bach vic sir diing ngân sách nhâ nu,ac. Tp trung
các giâi pháp tang cuang quân 19 thu ngân sách nhà nuc, trin khai dng b quán
19 thu qua phn mrn din t1r; chng tht thu, chuyên giá, tr6n thu& xü' 19 nç
d9ng thus, tránh tht thoát thu& thanh tra thu các khách san, nhã hang. Kien
quyt xi:r 19 nghiêm nhu'ng hành vi gay phin h, sách nhiu trong vic thirc thi
cOng vii. Diu hânh chi ngân sách nhà nu'ac theo dr toán duc giao, trit d tit
kirn chi thuông xuyên; giâm rnanh kinh phi t chrc hi ngh, hi tháo, b trI kinh
phi rnua sm trang thit bj chat chë, dung quy djnh. U'u tiên b tn kinh phi trâ np,
kinh phi giái phóng rn.t bng các dir an trpng dim, các di,r an phát tnin kinh tê xã hOi, quc phông. Quân 19 chat chë vic sü di1ng tài san cOng.
4.3 Tang cung cOng tác quy hoach va quân 19 quy hoach, day nhanh vâ
sam hoàn thin quy hoach phia Dông dirang BInh Minh, quy hoach phân khu chirc
näng các phung, quy hoach khu m thiic phu'ang Nghi Hôa, Nghi Thu. Phi hçp
diu chinh quy hoach cm Cãng Cüa Là.
Tip tiic gia han cho 212 ki t phIa Dông duang BInh Minh hét han näm
2020 thuc phuing Thu Thüy, Nghi Thu, Nghi Hu'ong dn tháng 9/202 1 vai quy
djnh rang buc chat ch và yêu cu trã lai mt bang khi nhà nuó'c thirc hin các
quy hoach. Không b trI cac dim kinh doanh, giâi khat trên, xung quanh Quãng
tru'à'ng va thrc hin quân 19 theo quy ch. B trI lai các dirn an sang, ban hang
luu nirn, nuac giâi khát. . . .Quân 19 nghiêm cOng tac trt tr do thi, quy hoach vâ xü 19
truang hpp xây dmg khOng phép, trái phép.
6. Chàm 10, phát triên van hóa, con ngwbi Cfla Lô dáp trng yell cu
phãt triên nhanh, ben v&ng thj xã, thiic hin tin b, cong bang xa hi
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Hang cao dôi song it chat, tinli than cho nhân dan, gãn kêt hal hôa vol phát
triên kinh tê
6.1. Tuyên truyên sâu rng, hiu qua, to cht.irc nhiu hoat dng thit thrc chào
rni'rng dxi hi Dãng toàn quc 1n thir XIII, bu ci.r dui biu Quc hi khóa XV và
I-IDND các cap nhim k' 2021 - 2026. Nâng cao chit lu9ng cuOc in dng phong
trào "Toàn dan doân kt xây drng di sng van hóa, phurng dat chun van minh do
thj, chat luçing khi van hóa, gia dInh van boa, xây dirng thit ch van hóa các khi.
Triên khai d an xây drng van hóa, con ngui Ctra Lô van rninh, than thiên, rnn
khách. Phát trin th diic the thao quân chñng, chiii tr9ng th thao thãnh tIch cao. Báo
tn, ton tao và phát huy các giá trj di san van hóa gn chat phát trin du lch bn
vü'ng. Tang ci.rng kim tra các hoat dng van boa, djch vii van hóa. Vn dQng các
kihách san trên tuyn thrOng 1p d.t h tMng den leg, den trang trI dng bO, xä h0i
hóa trong tuyên truyn, chinh trang do thj..
6.2. Tiêp titc thixc hin di rnó'i can ban, toàn din giáo diic và dào tao,
chun bj và triên khai hiu qua chuang trInh giáo dc ph thông rnó'i, darn báo
chat lu'çing giáo diic toàn din di vâi hçc sinh 1p 1, dng thai tip tiic trin khai
chu'ang trInh giáo diic ph thông närn 2018 di v6i lop 2, lop 6 theo 10 trInh gn
vO'i di rnôi phuo'ng pháp day và h9c. T chc các kS' thi nghiêrn tOe, an toân, chit
lu'cing. Giü' v&ng Va nâng cao chit krçing truO'ng chun Quc gia, tru'O'ng chun
mute dO 2. Huy dng tOi da nguOn 1iic du tu' chun hóa, hin dai hóa co' sO' vt
cht tru'ng h9c dáp O'ng yêu câu truOng chun Quc gia. T chilrc t& vic day h9c
2 buôi/ngày cap tiêu h9c.Tàng cu'ng an toàn tru'O'ng h9c; chili trpng xây dxng van
hóa hpc duO'ng, k nãng sng cho h9c sinh, rnôi trung giáo dc lành manh, dan
chO, k cuicrng. Thirc hin nghiêrn tilic các quy djnh v các khoãn thu, chi trong
tru'O'ng hpc, tài trg giáo diic theo Thông tu 16/2018/TT - BGDDT ngày 03/8/20 18.
6.3. Nâng cao chit lu'gng khám chUa bnh gn vó'i d an xây dçrng bnh
vin v tinh giai doan 2021 - 2025; trách nhiOrn d0i ngü quän 1', lành dao tai
Trung tarn y tê thj xä và tram y té; trách nhiOm, thai do, phong cách phiic vu cOa
can bO y t. Di rni co ch tài chInh, boat dng cOa y t phung theo nguyen 1 y
h9c gia dInh d thu.rc hiOn dOng vai trô là tuyn du trong phOng, chàm soc sure
khOe nhân dan. Cong tác phông chng djch bnh thrc hin dng bô, trach nhirn
chInh quyn các cp trong cong tác an toàn thirc phrn. Tang cu'O'ng kirn tra, thanh
tra hoat dng san xut, kinh doanh duc phm và thirc phrn chilrc nang; quãn 1
phOng kham tu nhân, thuc; phông chng thuc giâ, xilr 1 nghiem các tru'ng hçp
vi phrn.
Tuyên truyn, giâi pháp tIch cure, hiêu qua dé nâng cao t5' 1 nguO'i dan tham
gia bão hirn y t tin ti trng bu'c thurc hin bâo him y t toàn dan; quàn 1,2 chat
che qu' BHYT, chông lam dçung, tr1ic lgi sO' diing bão hiém y tê. Tip tuic ma rng
din bao phO', phat trin di tugng tham gia và nâng cao hiu qua thirc hin chInh,Z
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sách bäo hirn xã hi, bâo hi&n tht nghip, hn ch nç bão him xâ hôi. Thuc
hin tot cru ho c'cru nan, cap cru bin 2021.
6.4. Gän kt chat ch phát triên giáo dc dào tto, giáo diic ngh nghip vói
phát trin ngun nhân hrc. Triên khai d an nâng cao chit luvng ngun lao dng
phiic vii du ljch gän vâi giãi quyêt vic lam vâ xóa nghèo bn vü'ng giai don 2021
- 2025, phát triên thj trung xuât khâu lao dng, tang cu'è'ng cong tác quân 12 xuât
khu lao dng theo hpp dông, phêi hçp giâi quyt các truàng hçcp lao dng bat
hçp pháp. Di imYi vâ nâng cao chit lu'çing giáo diic ngh nghip, chii trong dâo
tto ngun nhân 1irc chit 1u'çng cao, tang nhanh t' I lao dng qua dâo t?o có bang,
ching chi d nâng tarn k nãng lao dng. Thirc hin nghiêm quy dnh v an toàn
v sinh lao dng.
Thirc hin có hiu qua, kjp thai, dung quy djnh pháp 1ut các chInh sách an
sinh xã hi. Hoàn thânh h trçl ngu'i dan gp kkió khãn do ánh huong bOi djch
Covid - 19 theo chi dto cüa ChInh phü, thixc hin t& chInh sách an sinh xa hôi
trong djp t& nguyen dan Tan Süu 2021. Hoân thin râ soát h nghèo da chiu gn
vâi miic tiêu phát trin bn vU'ng giai domn 2021 - 2025. Thirc hin hiu qua phong
trào "Dn on dáp nghia". Quan tam nhà 0' cho ngu'0'i có cOng, di tu'gng chInh
sách. Trin khai dng b các giái pháp xây dirng rnOi tnrô'ng sng an toãn, than
thin và lành rnnh v0'i tré em. Thixc hin nghiêm tñc quy djnh v phOng, chng tai
nan, thu'o'ng tIch, chng bo lrc, xâm hai tré em. Tang cu'Oig các giái pháp phOng,
chng tai nn thuong tIch tré em; xir l nghiém các hânh vi vi phrn pháp luât di
vó'i tré em. Phn du 7/7 phung dt chun phu'O'ng phii h9p vó'i tré em.
Tiêp tiic thirc hin tOt các chInh sách chãrn soc vâ phát huy vai trô ngu'O'i
cao tui, thüc dy bmnh ding gió'i va vi s1.r tin b cüa phi nQ, báo darn thçrc cht,
hiu qua. Dy mnh, da dtng hóa các hot dng truyn thông nhrn nang cao nhn
thuc v blnh d&ng gió'i.Chu trpng phông chng t nin xã hi.
6.5. Tiêp cn và áp diing các tin b khoa h9c cOng ngh vâo san xuãt va
dO'i sang, diu hânh co quan nhà nu'0'c, nâng cao hiu qua sü' diing phn mrn
VNPT. H trç phát trin nhän hiu tp th cho các lang ngh, i.irng dçing cOng ngh
trong bão quán, ch bin các san phm. Tü'ng bu'0'c xây dirng chInh quyn din tn.
7. Quãn 1, khai thác, sü' diing có hiu qua, bn vii'ng ngun hyc tài
nguyen, bão v môi tru'ô'ng song; chfl dng tI'ng phó cO hiu qua vói biên dOi
khI hu, phông, chOng vã giam nhç then tai.
7.1 Tp trung xay dirng các ni dung quy hotch thuc linh virc tai nguyen va
mOi truO'ng d tIch hgp vâo quy hoch thj xã. Thçrc hin dr an "Xây drng h so'
dja chInh và co' s& dQ' lieu quàn l dat dai, xây dirng co s0' dü lieu da chInh", k
hotch sü' diving dt nãm 2021, quy hotch si1r dçing dt giai don 2021 - 2030.
Nang cao hiu qua, xây drng quy ch phi hp don vj trong quan l', xfr l
vn d lien quan dt dai. R soát các quy trInh thu tic lien quan linh vixc dt dai
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thuc thm quyn d tham muu sü'a di, bô sung, thay th nhm rit ngn thôi
gian, to diu kin thun 1çi cho ngithi dan và doanh nghip. Kim tra, rà soát d
d.y nhanh tin d cAp GCNQSD dt 1n du cho các h. Xây dirng danh mitc cong
trInh, dir an cAn thu hM dt, chuyn miic dIch sü diing dt lüa, dt rirng phông ho,
dAt rirng dc diing theo quy djnh cüa Lut Dt dai. Kin nghj vi các ngành cAp
tinh v dir an khOng trin khai, di,r an chm tin d d thu hM và thu hut nhà dAu tu
có tim 1rc. Thrc hin tt bM thu'ô'ng GPMB các dix an phic v1J thu hiit dAu tu',
dAu giá dAt, tái djnh Cu..
7.2. Tp trung chi do, thrc hin t& Cong tác bào v rnOi tru'ô'ng nhrn tto
chuyn bin mmnh me trong nhn thirc và hành dng cua rn9i ngu'ñ dan v bâo v
môi trung, xây dirng thirc báo v môi trithng tr& thành np sang, van hóa. Vn
dng nhân dan, ngui tiêu dung hn ch s1r diving d dung bang nhra, tin ti sir dçing
v.t lieu than thin rnôi trithng. Triên khai d an thu gorn, xü' 1 rác thai, flhIc thai trên
dja bàn th xã giai dotn 2021 - 2025, thrc hin hiu qua ngày chu nht xanh, giao ki
t tir d9n v sinh tai khu virc quán l), cào sang cat bAi bin, th 12 dirn 0 nhirn rnOi
tru'mg. Tip tiic chi do vic dAu ni xã thai vào h thng thoát nrnc các khách sn,
vn hành h tMng thoát nm5'c thai. Vn dng nhân dan tang t 1 xir diing ntró'c may,
han che khai thác nuó'c ngm. Quan tam môi trixng cac lang ngh& chc, bn ca.
Thm djnh, ki&rn soát chat ché dánh giá tác dng rnôi trung di vi cac dir an.
Tip tçic tang cuong cong tác thanh tra, kirn tra vic tuân thu quy djnh pháp luãt
trong linh VlTC bão v môi trung.
8. Nâng cao hiu ly'c, hiu qua quail 1 nhà nu'ó'c, cht iwyng di ngii
can b cong chñc viên chü'c, chp hành k' 1ut, k5' ciro'ng, sp xp và tinh g9n
b may; xãy dirng chInh quyên din tfr, phông chng tham nhüng, thtic hành
tiêt kim chông lang phi.
8.1. Xây dirng nn hành chInh hiu 1irc, hiu qua; si& chat kS' lut, k5' cu'o'ng
hành chInh, nâng cao tinh thAn và trách nhim cüa can bô, cong chuc, viên chuc.
D cao trách nhirn cüa nguô'i dung dAu, dua vào n np vic kim tra tiên d và
k& qua thirc hin nhim v1i chuyên mOn, cong v1i. Di Co s& d nm bt thông tin
và kin nghj tü co s& d có phuong an xu 1 kjp thai. Quan tam giài quyêt các '
kin, kin ngh cüa Cu tn, các k& lun thanh tra, kim tra, kim toán, giám sat
HDND các cAp.
8.2. Tiêp tijc rà soát, sAp xp lai t chuc b may các co quan, don vj theo
quy djnh gAn vui dê an vj trI vic lam, tinh giãn biên ch. Xây dirng va nâng cao
chAt luç'ng di ngti can b, cOng chuc, viên chuc, thuc hin tt cac quy djnh v
tuyn diing, sü ditng, ch d, chInh sách. Triên khai phân công, phân CAP CC linh
vrc quân l nhà nu'Oc gAn trách nhim ci th tüng tp th& cá nhân.
8.3 Tiêp tiic dAy rnanh câi cách hành chInh trong do tr9ng tam giái quyt thu
tue hành chinh và thai d, ung xü can b cong chuc, nâng mü'c d djch vii công7
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trtrc tuyn len mirc d 3, mirc d 4; thuè'ng xuyên rà soát, dánh giá kêt qua giái
quyt thu tiic hành chinh ti1r th xä tri các phuông, xây dirng vj trI d an viêc lam.
Trin khai d an cái each hành chInh nhà nufic thj xã Cira Lô giai dotn 20212025, tarn nhIn 2030. Tüng buc xây drng chInh quyên din tü'; nâng cao hiu qua
hoat dông trung tarn giao djch rnt cira tü thj xä ti các phu'ông tin ti lien thông
trong giao djch hành chInh, áp diing dng b h thng quãn l2 chat lucing theo tiêu
chun Iso 9001 - 2015. Thanh tra cong viii, kim tra chap hành ky lut lao dng.
8.4 Thrc hin nghiêm t1ic các quy dnh cüa pháp lut v tip cOng dan, giãi
quyt khiu nti, t cáo. Tiêp t1ic rà soát, giái quyt dtrt diem các vii vic tn dpng,
phirc tap. Nâng cao trách nhim cña ngiRi dirng du cp üy, chInh quyn dja
phuong, dan vj trong Cong tác tiêp cong dan va giái quyt khiêu nai, tO cáo; giái
quyêt kjp thô'i, dirt dirn các vi vic mth phát sinh tr co' sâ.
9. Dam bão quôc phông, an ninh và trt tkr an toàn xi hi; nIng cao
hiu qua hot dng cüa CáC co quan tw pháp
9.1. Triên khai thirc hin có hiu qua Chiên lu'yc báo v t6 quc trong tInh
hinh rnó'i. Cüng cô th trn quôc phông toàn dan và an ninh nhân dan nht các dla
bàn trpng dirn. Chili dng 1irc lu'p'ng, phuang tin và phuang an u'ng phó vi bin
di khi hu, phông chng thiên tai, cháy n, bäo liit. Trin khai d an xây di'ng
hu phuang trong khu virc phông thu thj xä.
9.2. GiQ vü'ng an ninh chInh tr, trt tu, an toàn xä hi. Darn bão an toàn
tuyt dôi cho cOng tác bu cuh Dii biêu Quôc hi khóa XV, HDND các cp nhiêrn
kS' 2021 - 2026. Xây dirng hInh ánh ngui can b cOng an trên ph bin "dp trong
lông dan, than thin trong lông du khách" giai dotn 2021 - 2025. Chili dng phông
ngua, du tranh, ngän chn kjp thai các am mu'u, hot dng chng phá Dáng, Nhà
nuuhc cilia các th hrc thu djch. Dy mnh phông, chng ti phirn, tê ntn xã hôi, xü'
1 cho vay nng lãi, tin dçtng den, an ninh phi truyn thng. Tang cuô'ng hoit dng
Ban chi dao 389 thj xã.
9.3 Dy intnh giâi quyt, xét xilr các loi an, tp trung giái quyt các vli,
viêc dan si Va hành chInh, dy nhanh tin d diu tra, truy th, xét xilr các vv an;
tang cuông cOng tác xét xü hat dng d tuyen truyn, ph bin pháp lut trong
nhân dan, chili tr9ng nang cao chit luçing tranh ting ti phiên tôa. DOn dc cOng
tác thu hOi sau thanh tra kirn tra, thi hành an.
Tang cung cOng tác tuyên truyn ph bin giáo dc pháp luât, h trc tu pháp
cho doanh nghip. Thixc hin t& cOng tác chilmg thixc, h tjch và vn d lien quan
linh vijc tu' pháp, kiern soát hot dng van phông cOng chü'ng tu'.
10. Day minh cong tác thông tin tuyên truyên, to str dông thun xã
hi, phát huy sñ'c minh tong h9'p thic hin thãng 191 kê hoch näm 2021 và
kê hoach 5 nãm 2021 - 2025.
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Lam tM cong tác thông tin truyên thông, tp trung tuyên truyên xây dirng
xã hi lânh rntnh, sang và lam vic theo Hiên pháp, pháp 1ut. Tp trung thông
tin, tuyên truyn duô'ng lôi cüa Dáng nhât là Dai hi XIII cña Dâng, bu Cu dai
biu quôc hi khóa XV và di biêu HDND các ctp. Du tranh phàn bác các 1un
diu sai trái, thu djch, thông tin x.u, dec. Nâng cao chit lung, bâo dam an ninh,
an toàn h thng thông tin, báo chi, internet ca quan, t chirc.
Phát huy vai trô cüa các co quan dan cü', cüa Mt trn To quOc, các doàn the
nhân dan, các phu'ang tin thông tin dai chiing trong vic giárn sat can b, cong
chirc thirc thi nhim vii. Lam tM cong tác dan vn; tuyên truyn vn dng, t?o
dng thun xâ hi, phát huy sirc mnh cüa khi di doàn kt toàn dan trong xây
dirng và thirc hin các chü truong, chjnh sách cia Dãng và Nhà nuóc. Tang cuèng
t chirc di thoi và tip nhn các kin phàn bin xã hi d t?o sir dng thun
cao và phát huy s'Crc manh cña toàn xã hi, gop phn thçrc hin thing lçxi các mIc
tiêu, nhirn v1i phát trin kinh t xã hi.
11. Tang cu'ôrng cong tác phôi hqp vói các sô, ban, ngành cap tinh;
UBND th! xä vói các Ban xây dy'ng Bang, HBND, các doàn the thj xa quyt
tarn thtrc hin thãnh cong nhim vi, mvc tiêu và giãi pháp d ra
11.1. Dy m?nh ph& hgp và tranh thu sir gilip d cüa các b, ngãnh trung
u'clng; cap tinh, tang cung cong tác phi hp giüa UBND các cp vOi các Ban xây
drng Dâng, Dáng üy, HDND các cp trong vic kim tra, theo dOi, giám sat nh&rn
nâng cao hiu qua qua trInh thirc hin các rn11c tiêu, nhirn vi1 dä d ra.
12.2. Tang cung phi hp giüa UBND v0i Uy ban Mt trn To quOc các
cp, các doàn th chi do tuyên truyn, vn dng doàn viên, hi viên, phát huy
quyên lam chü các to chüc xã hi, hi và cüa nhân dan trong rnc)i linh virc, tao six
dng thun xä hôi, tang cung khi di doàn k& toàn dan thirc hin rnic tiêu phát
trin kinh t - xã hi närn 2021 theo Nghj quyt cüa HDND thj xâ và các giái pháp
diu hành cüa UBND thj xã tai Quyt djnh nay.
II. TO CHUC THUC HIIN
1. Thu truong các phông, ban, don vl thi xii, Chü tjch UBND các
phu'ong và các do'n vj lien quan
- Can cu vào nhim v, chi tiêu kê hoch du'cic UBND thi xã giao d xây
d'ng k hoch t chirc trin khai thrc hin, trong do phii xác djnh rö rniic tiêu,
nhim vi, tin d thirc hin, phân cong ngui chu trách nhirn v trng ni dung
cong vic.
- Tp trung và chü dng chi do, diu hành thrc hin có hiu qua các nhirn
vçi, giii pháp dã nêu trong Quyêt djnh nay, các chü truang, bin pháp và chju trách
nhirn truôc UBND thj xã v vic trin khai thirc hin trong 1mb vixc, dja bàn và theo
chuc nãng, nhirn v du'cic giao.
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- Thu'ng xuyên kiêrn tra, giám sat tin d và dánh giá kt qua thii'c hin
chu'cing trInh, k hoch dã d ra; chñ dng xtr 1 theo thm quyn hoc d xut
UBND thj xã các giãi pháp nhm xCr 1 kp thi dôi vâi thüng vn d phát sinh.
- Hang tháng, tong hçp tInh hInh thirc hin và báo cáo tin do djnh k5' vao
ngây 18 hang tháng ye Van phông UBND thj xä, phOng Tài chInh - Kê hoch d
tOng hçp báo cáo UBND tinh, S& Kê hoch - Du Ui, UBND thj xa hang tháng,
hang qu2, cá näm.
2. Hang qu, phông Tài chInh - Kê hoich chfl trI, phôi hqp vói Clii cic
Thông kê, các phông, ban, don vj có lien quan can cr nhirn v, giãi pháp dê rá
soát, tng hgp báo cáo UBND thj xã và Ban Thu'mg v'i Thj üy, Ban chp hành
Thj xã ye kêt qua thirc hin các giái pháp; tham rnu'u UBND thj xâ tO chirc so' kt,
tOng kt thirc hin các giãi pháp chi do, diêu hãnh d báo cáo UBND tinh, SO K
hoach - Du tu Va chun bi cho k hoach nãm 202
TM. U' BAN NHAN DAN

