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Ca Ló, ngày tháng 7 nám 2021 

KInh giri: 
- Cac phông, ban, ngânh thj xã; 

- Uy ban nhân dan các phuô'ng. 

Dii djch Covid- 19 din ra tir cui nãm 2019 dn nay, gay ánh hu&ng sâu rng 
dn kinh t dt nuc nói chung và thj xa Ciira Là nói riêng, hin vn dang din bin 

rt phüc tap. Mac di thi xã Ca Lô kim soát t& djch Covid-19, nhung kinh t vn 

gp rat nhiu khó khàn. Trong 6 tháng d.0 nãm 2021 tng giá trj san xut uc dat 

5.068 dng, dat  46% so vi k hoach HDND thj xã giao, tang 6,4% so vói cüng 
k' näm 2020, dc bit các ngành djch vii chi dat  1.5 15 t dng dat  34,8% so vi k 
hoach FIDND th xã giao, dat  94,2% 50 vi ci1ng kS'  2020. 

Mc dñ vn dat  mrc tang tru'ng dung, nhung day là rnirc tang thp nht so 
vri cüng kSi  cüa các nãm trong giai doan 20 15-2020. Trrnic tInh hInh do UBND thj 

xà djnh huó'ng phát trin KT-XH 6 tháng cui näm 2021 và thô gian tip theo nhis 

sau: 

I. DNH HU'O'NG PHAT TRIEN KINH TE 

1. Xác djnh phông chng djch bnh Covid-1 9 là m1ic tiêu hang du vi vy yêu 

cu chü dng xây drng k hoach, kjch bàn, chun bj dy dü nhân hrc, phuang tin 

d phông và 11ng phó trong mci tru'ng hçp. Dc bit các phiiông quãn 1 chat tai 

các chq và các dim kinh doanh trên da bàn nhm dam bâo vüa phông chông djch 

vi'ia phát trin kinh M. 
2. Tiêp tçic trin khai các gói chInh sách h trçY cüa Trung uong, tinh và thj xã 

cho các di tu'çlng bj ánh hu'&ng djch Covid-19; thirc hin t& các chInh sách giãn 

thu, giãm thu theo quy djnh. 

3. Tang cxông tuyên truyn gii thiu, quãng bá các san phm nông nghip, cong 

nghip, TTCN; Chi trpng tIm kim thj tnràng, da dang hóa các hinh thirc ban hang nhu 

ban hang qua h thng internet, kt ni vi các các tinh, các huyn, siêu thj, trung tam 

thrnmg mai  d ban mt hang cüa thj xã dà dugc th tnrng cOng nhn. 

4. Dy manh  khai thác dánh bt hãi san và coi day là kinh t tr9ng tam cüa dja 

phuung trong th?yi gian hin nay, tip tçic dào tao  ngh và vn dng nhân dan dóng 

mi tàu thuyn vuo'n khoi barn bin các phu&ig Nghi Thüy, Nghi Hái, Nghi Tan. 

5. Chñ tr9ng san xut nOng nghip, tp trung phát trin các mô hInh có hiu 

qua kinh t cao nhii: hoa cic, rau màu, dim chut, dim bi, khoai lang rut yang,... 



2 

dua các ging cay, con có cht Iung váo san xut. Các phung Nghi Hôa, Nghi 
Huong, Nghi Thu srm trin kihai mô hInh nhà màng trng rau sach  mang lui hiu 
qua kinh tê cao. Dc bit phumg Nghi Hôa hoàn chinh các burc d tin hành cho 

thuê dt d thirc hin vüng san xut nông nghip stch lung dung cong ngh cao tti 
Khôi 2. 

6. Chi do phát trin chãn nuOi, tái dan sau khi kim soát t& tInh hInh djch 

bnh viêm da ni cc và Djch tá lo'n Châu Phi chlui tr9ng tti các phuing Nghi Huong, 

Nghi Thu, Nghi Hôa. Tiêp tiic thirc hiên tt các mO hInh mi nhu nuôi Lu'on không 
bun, nuôi Ba ba, nuOi Ca lng tai  phu'ng Nghi Tan, Nghi Thüy; duy trI các mô hinh 
hiu qua nhu: nuOi gà, 1cm trên dm lot sinh h9c. 

7. Thluic dy chê biên hái san, nâng cao cht lucmg và da dng hóa các san 

phm lang ngh nhu nu'óc mm, mm tOrn, chá muc, nem hài san... ti các phumg 

Nghi thñy, Nghi Hái, Nghi HOa, Thu thüy. Quan tam cOng tác dam bão v sinh an 

toàn thirc phm ti các Co s ch bin, thu hut lao dng to vic lam và dem 1i thu 

nhp cho ngithi dan. 

8. Barn sat D an "U'ng diing KHCN vào khai thác, ch bin hal san và san 

xut nông nghip stch to san phm phiic vi1 du ljch giai don 2020 - 2025 và nhUng 

nàm tip theo" các chi tiêu dugc giao d thirc hin tt nhim vi phát trin kinh t 

cüa da phuong. 

Thirc hin t& k hoch sO 1 05/KH - UBND ngày 27/7/2020 cüa UBNID thj xà 

Clura lô ye vic xay dirng khu dan cu kiu mu xây dirng khu dan cu kiu mu. 

9. Chü dng nàrn bt tInh hinh khi djch n djnh, tp trung trin khai chucng 

trinh kIch cau du ljch nhu: to chiirc các chuing quáng bá du 11ch Clura Lô an toàn, 

than thiên, mn khách... vn dng cac doanh nghip giàm giá cac san phm du ljch, 

darn báo cht 1ung và da dng hóa v các san phâm du ljch. 

II. TO CHUC THIIC HIIN 
1. Phông Kinh tê 
- Tp trung chi dto có hiu qua các djnh hung phát triên kinh tê trên dja bàn 

thi xã Clura lô. 
- Thirc hin có hiu qua các chInh sách h trç phát trin san xut cña Trung 

uong, tinh, thj xâ nhm kIch cu cho nguO'i dan trong phát triên kinh tê. 

- Tharn muu các chInh sách h trçi phát trin kinh t trong thi dim hin nay 

nhu: h trçY tái dan trong chãn nuOi, h tro các mO hInh có hiêu qua kinh té cao, ho 

trq quâng bá san phâm; truy xuât nguOn gOc san phãrn, 
- Chü trI, phéi hcp vi các phOng ban ngành lien quan trong lien kk tiêu thi 

san phm cho nguii dan. 
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2. Trung tam dch viii nông nghip Cua Lô 
T chirc tp hun cho ngu'i dan v áp diing tin b khoa h9c vào san xuât. 

Lisu tp hun các ni dung dáp lrng sat nhu câu cüa ngixài dan, tang cuô'ng tp 
hun th.rc hành tti rung. 

3. Phông Van hóa - Thông tin 

- Chü trI trong vic trin khai các chucing trInh kIch cu du ljch. 

- Chü trI phi hcp vi các don vi lien quan, các phumg, các dcm vi san xut 

thrc hiên các nôi dung quáng bá các san phm trên dja bàn thj xã. Dua tin v các 
mô hInh kinh th hiu qua d lan tóa nhân rng. 

-Tuyên truyn v san xut darn báo an toàn thirc phArn. 

4. Be ngh Uy ban Mt trn To Quôc và các to chuc doàn the 

- Phát dng phong trào thi dua; dng viên hi viên, doàn viên cüa mInh tIch 

circ dë,i môi Cong ngh san xut d dem 1ti thu nhp cao, tto san phm hang hóa 

cht luçrng cao, tio strc cinh tranh cüa san phm. 

- Lam cu ni h trg lien kt tiêu thii san phm cho ngui dan trën dja bàn thj 

xa. 

5. Uy ban nhân dan các phu'ô'ng 
- Xây dirng K hoch và t chirc trin khai thirc hin các ni dung djnh hu'ing 

phát trin kinh t cüa thj xã trong thai gian tôi ti dja phuong. 

- T chirc tuyên truyn, vn dng và tto diu kin thun lçi cho các doanh 

nghip, Co SY san xut, các h dan phát trin kinh t. 

- Trich ngun kinh phi cüa dja phuong d h trç cho vic phát triên san xuât. 

- Lien kt tiêu thii san phm cho ngui dan trên dla  bàn 

6. Ngtrô'i dan, doanh nghip, hçrp tác xã 
- Dâu tu san xut, quan tam dn chat lung, mu ma, bao bI, an toàn v sinh 

thirc phm các san phm. 

- Thu'ng xuyên nm bt thj trung và có giái pháp d tiêu th san phm, d 

xut co quan chrc näng nhung khó khän, vrnng mac trong san xut, tiêu thii san 

phm d có giâi pháp tháo gô. 

UBND thj xã yêu cu Thu tru'&ng cáC phông, ban, ngánh thi xã lien quan, Chü 

tjch UBND các phung nghiêm tuc trin khai thrc hin./. j__- 

Noi nI,mn: TM.UY BAN NHAN DAN 
- Nhu trên; CHU TICH 
- TT Thi iiy - IT HDND thi xã; 
- MTTQ va các doàn th (p/h) 
- Chü tich, các PCI U IND thj xA; 
- Luu VT, KT. 

Doãn Tiên Dung 
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