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NGH QUYET 
Vê thiyc hin nhim v11 6 tháng cuôi nm 2021 

1101 BONG NHAN DAN Till XA CU'A LO 
KHOA VI- Kc HQP THI BA 

Can cii' Luçt Td chi'c chInh quyn dja phuv'ng ngày 19 thcng 6 nàm 2015, 

Luát sia di, b sung mt so' dieu cia Lugt Td chi"c Chmnh phi và Lut To chz'c 

chInh quyen djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Theo d nghj cia Uy ban nhân clan thj xâ tai Ta trmnh sO' 86/TTr-UBND 

ngày 28 tháng 6 nàm 2021 v vic trInh Nghj quyé't tlnh hlnh thzcc hin ké hoçich 

kinh té' - xã hôi, quO'c phOng an ninh 6 tháng ddu nàm, phu'o'ng hu'ó'ng, nhiém vu 6 

tháng cuO'i nàm 2021, báo cáo tMm tra cia Ban Kinh tO - X hot, Ban Pháp chO 

Hç5i dng nhán dan thj xã và j kié'n cáa các dcii bié'u Hç5i dng nhán dan thi xa tal 

k3) hQp. 

QUYET NGHI: 
Hi dng nhân dan thj xã tan thành vi nhu'ng ni dung dánh giá tInh hInh 

thu'c hiên nhirn vii 6 tháng du nãm; phuo'ng huâng, nhirn vii 6 tháng cui närn 

2021; nhân rntnh mt s ni dung chü yu sau: 
Biêu 1. Bánh giá tInh hlnh kinh t - xã hi 6 tháng dii nàm 2021 
Trong 6 tháng du nAm 2021; di djch Covid 19 ành hung nng n tó'i san 

xut kinh doanh, nht là ngành du ljch djch v11 nhu'ng th xà thrc hin tt nhim 
v kép "vera phông chng djch, vra phát trin kinh tb" và dt rnt s kt qua nôi 
bit: Phông, chng djch Covid 19 hiu qua, không d xy ra djch bnh và lay Ian 
trên dja bàn, t chirc thành cong bu Dti biu Quôc hôi, Hôi dng nhân dn 
(HDND) các cp dung quy djnh; thc d tang trung kinh tê dt 6,4% so vói cüng 
kS' nàrn 2020, thu ngân sách uóc dt 2 11,3 t dông, dtt 55,9% dr toán HDND 
thj xà giao; xay drng Nghj quyt trinh Tinh üy, HDND tinh v co ch, chInh sách 
däc th cho thi xa, nhiu cong trinh ló'n dugc tp trung thi cOng, hoàn thành lam 
thay di bô rnt do thj, các quy hoch trin khai di'ing k hoch d ra, an sinh xä 
hi, quc phOng, an ninh dam bão. 

Ben cinh nhflng kêt qua at du'çc, vn con rnt s tn tai, 1iin die: 
Môt s chi tiêu kinh t, thu ngân sách dt thp ho'n so vói cüng kSi  các nãm, hoat 
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dng san xut kinh doanh gp nhiu khó khàn, 1ung du khách, doanh thu du 
!jch sut giám mtnh, hoat dng van hóa, xa hi ngung trê, ánh hLrOng cong an 
vic lam cüa ngu'i lao dng. Cong tác phi hçp, triên khai rnt sO nhirn vii 
hiu qua chua cao, tin do xây dirng khu dan cu kiêu rnu con chrn, Cong táC 
bi thung2giái phóng mtt btng phiic v11 Cong the dâu giá dt gp khó khãn, rnt 
s mô hInh kinh t phát trin chua rO net, phát trin chAn nuôi con han  Che. Cái 
cách hânh chinh tuy có nhiu n lirc, co g.ng nhung chu'a dáp üng yêu CaB. 

Diu 2. Nhim vu, giãi pháp trQng tam 6 tháng dui näm 2021 

Dir báo tü nay dn cuôi näm 2021, djch Covid 19 tiêp tiiC din bin phirc 
tap và ánh hu&ng nng n tâi kinh th thj xã; do do quyêt tarn cao dê thirc hin 
nhirn vii kép vi'ira phông djch vira phát trin kinh t nhrn gop phn thirc hin 
thing loi chi tiêu k hoach nãm 2021 trong do tp trung rnt so nOi dung chính sau: 

1. Triên khai Nghj quyêt Tinh üy, Hi dông nhân dan tinh ye co' chê, 
chInh sách dc thu ho trQ' thj xã 

Hoàn thin, trin khai thirc hiên sórn, hiu qua cac d an, chu'ang trInh 
nhiêm kSi  2020-2025 dã duc Ban Thumg vu Thj üy, Ban Chap hành Dãng b 
thj xã phê duyêt. Xây dirng chuing trInh, k hoach triên khai Ngh quyêt so 01-
NQ/TU ngày 14/6/2021 cüa Ban Thuing v11 Tinh üy ye xây drng và phát triên 
thj xã Ci.ra Lô dn närn 2025 và nhItng nãrn tiêp theo, Nghj quyêt so 
06/2021/NQ- HDND ngày 13/8/2021 Cua HDND tinh ye quy djnh imt s co 
ch, chInh sách däc thu h trçY thj xa giai doan 202 1-2025. 

2. Tháo go' khó khn, thrc hin chInh sách ho trQ' dê phát triên các Iinh 
vi•i'c san xuât, kinh doanh nhãm thác day tang tru'O'ng 

a) Thüc day phát triên san xuãt kinh doanh 

Ththng xuyên ctp nhtt thông tin, nrn bt tlnh hInh san xut, kinh doanh 
và có giai pháp d tháo gr kho khãn cho doanh nghip, hçp tác xâ, h Idnh 
doanh; ra soát s krçrng và h trV các di tuçYng ânh hu'O'ng Covid kjp thyi, diing 
quy djnh. Tao  diu kin doanh nghip, ngui dan tip cn ngun vn vay 
phát trin san xut. 

Quan tarn phát trin cOng nghip, tiu thu cong nghip, hoat  dng san xut 
kinh doanh và m& rng nhà may s1ra Vinarnilk, bánh ko Trâng An. Hoàn chinh 
h sci, rnu ma các san phâm OCOP trInh cp tinh. Lam tot cong tác gii thiu, 
quãng bá và ban san phm mang thuo'ng hiu thj xã duc Cong nhn tai  hi chg, 
cua hang, sieu thj, doanh nghip, trang thuang mai  din tü... 

b) San xut nông, lam, ngir nghip 

Cp üy chInh quyn các phithng sâu sat, tang cu'O'ng chi dao  vâ có chInh 
sách h trç phát triên san xut nông nghip, chán nuôi, thüy hái san d kinh t 
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phát trin dng du, bn vQig. Rà soát, dánh giá hiu qua rnô hInh kinh té, nhân 
rng mô hInh kinh t hiu qua ra din rng, tIm kirn thj trung tiêu san 
phrn nông nghip. 

Triên khai k hoach  san xut vii he thu - vii rnüa, vi dông, áp dçing giông 
cay trng có nãng suit, chit luang va phü h9p th nhuOng. Khc phiic hiu qua 
trInh trng dt bö hoang hóa theo müa vi7i. Phông, chng hmn cay trông, chông 
dich bênh ta ion Châu Phi, viêm da ni cuc trên dan trâu bô và kê hoch khôi 
phiic, phát trin chän nuôi. Day rnanh  khai thác hái san xa bô' gãn vâi thtrc hin 
nghiêrn quy dinh dánh bit, truy xut ngun gc hái san, tang cuing ch biên hâi 
san sau dánh bt d tang giá trj, phát trin kho dông i?nh. 

c) Pliát triên các ngành dch vy 

Xây dirng k hoach, kjch ban du ijch nhirng tháng cui nãrn 2021, vtira 
phông,,chng djch vtira phát trin hott dng du ljch, phuong an kIch cu du ljch, 
triên khai chInh sách h trçi khách smn, nhà hang. Phi h9'p vó'i Chi hi Du ljch 
thj xâ lam vic vi các khách sin d giám giá phông, nâng cao van hóa kinh 
doanh, cht luqng djch vi. Quan tarn hot dng ngân hang, t chi'rc tin diing, 
djch vii vn tãi... 

3. Tp trung nguôn lye dê dy nhanti tiên diI xãy dyng các cong trInh, 
giãi ngãn von dãu tti công, hoãn thin các quy hoch, dam bao trt tir do th 

Xây dirng, triên khai k hoach du t.r cong trung h?n  giai don 202 1-2025. 
Tp trung ngun 1irc dy nhanh tin d, giãi ngân von dâu tu các cOng trInh theo 
Nghj quyt HDND thj xã. Lam vic vi các ngânh cap tinh só'm triên k.hai dir 
an: MO' rng duO'ng Blnh Minh, dung vâo bn 5,6,7,8 Cáng Cira Lô, kè bin 
phIa Dông du'ng Binh Minh, h thng thoát nuic thai giai doin 2. Don dc các 
phung dy nhanh tin d xây dirng khu dan cu' kiu mu, phn du dt k 
hoch, chi tiêu d ra. 

Phi hçip các ngành cp tinh triên khai xây dirng quy hoch thj xã giai 
doan 202 1-2030, thm nhIn dn nàm 2050 tich hçp vào quy hoch chung cüa 
tinh; sm hoàn thiên, cOng b quy hotch phân khu phIa Dông du'ing BInh Minh, 
phân khu chirc nang các phng. Xây dirng ki t kinh doanh khu am thirc 
phuOng Nghi Hôa. Xây dçrng, ban hành k hotch chinh trang du ljch 2022 dê 
tuyên truyn nhân dan hiu rO. 

4. Thuc hin tt nhim vy thu, chi ngn sách 

Phn du hoàn thành cao nhtt nhirn viii thu ngan sách nhà nu'ó'c 2021; rà 
soát, tInh tQán phuang an dam bao can dOi nguôn ngan sách, dir kin ngun hut 
thu d có phu'ong an bñ dip. Xây drng k hoach, phu'cing an xü i các vn d 
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lien quan dn thu thu phIa Dông, Tây du'ô'ng BInh Minh. Don dôc cong tác dâu 
giá quyn si.r ding dt d dat, vu'çit k hoch HDND thj xã dé ra. 

Diu hành thu - chi ngân sách theo din bin tInh hInh djch bnh, chi ngân 
sách theo tiên d thu, "U tiên b trI kinh phi phiic vii phông,chng djch Covid 
19, ch do, chInh sách lien quan con ngu'i, an sinh xä hi. Tang cu'è'ng k' 1ut 
tài chInh, quy djnh v thirc hành tit kim, chng lang phi. 

5. Quãn 1 tot tãi nguyen vã bão v môi tru'b'ng, phông,chông thiên tai 

Rà soát, dy rnnh cp giy chü'ng nhn quyn sir diing dat cho nhân dan, triCn 
khai quy hoch sir dung dt giai doan  202 1-2030. Tiêp tiic kiên nghj các ngành cap 
tinh thu hM dr an giao dt, cho thuê dt chm trin khai. Xir l hiu qua các vuóng 
mc lien quan bM thu'mg,giãi phóng rn.t bang (BTGPMB) các dkr  an; tang cung 
vn dng nhân dan thirc hin BTGPMB phiic vi cOng tác dtu giá dat. 

Th'c hin thu gom, van chuyn rác kjp thai. D9n dçp, xu 1 rác thai xay 
dçrng, quan tam rnôi tru'?Yng khu vuc Cãng Cira Lô, khu vçrc yen song, các chg. 
Trin khai hiêu qua d an thu gom rác thai, nuó'c thai giai do?n 202 1-2025. 
Quán l, kim tra, dánh giá kt qua thirc hin cOng tác v sinh môi tru'ng, chãrn 
soc cay xanh, thãm có. 

Chü dng phu'ng an, k hoch phông,chng cháy thng, phôn, chng thiên 
tai, tIm kirn ciru h ciLru nan. Lam tt cong tác thiiy hi, kho'i thông h thng 
rnu'ang thoát nuc chng ngp iing. Quan tam an toàn cOng trInh xây dirng rniia 
rnua bão. 

6. Chám to các linh viyc van hóa - xã hi, dam bão thirc hin tt các van 
dê an sinh xã hi 

Thi.rc hin cac ch do, chInh sách h trçl cho dOi tlxçmg bj ánh huthig djch 
Covid 19 kjp thô'i, diing quy djnh theo Nghj quyêt s 68/NQ-CP ngãy 01/7/2021 
cña ChInh phü. Tang cuông dâo to nghê, giái quyt vic lam cho ngiri lao 
dng gn vói trin khai d an nâng cao chit 1ung ngun lao dng phic vi du 
ljch gn vi giãi quyt vic lam và xóa nghèo bn v&ng giai don 2021-2025. 
Quan tam cOng tác phông, chng dui nuc, xâm hai  tInh dic, bo hânh tré em. 

Tp trung cao d cho cong tác phông, chOng djch bnh, thirc hin nghiêrn 
bin pháp 5K, truy vt, cách ly các truô'ng hçp tir vüng djch ye, giám sat chat 
các khu virc, dja dim cách ly và phát huy nàng 1irc tO Covid -19 cong dng, 
tiêrn chüng vacxin phông,,chng Covid. Tip tiic triên khai d an bnh vin v 
tinh giai do?n 2021-2025. Kiém tra v sinh an toàn thirc phrn. Vn dng nhân 
dan mua bão him y t, bão hirn xã hi, rà soát nç dpng báo hirn d cO huóng 
xir l. Thirc hin tt chInh sách dan s, k hoch hóa gia dInh. 
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Tuyên truyn sau rng, hiu qua, thông tin nhanh chóng tInh hInh djch bnh. 
Thirc hin tt chi tiêu linh vrc van hóa närn 2021, dy rntnh cuc vn dng cloàn két 
xay dirng d?yi sng van boa, phuông van minh do thi, xây dimg khu dan cu kiu mu. 
Quân 1 t& hott dng Ca s thi tr, dim kinh doanh có diu kin, hott dng tti 
Quàng truO'ng BInh Minh theo quy ch dà ban hành. 

Chu.n bj và trin khai các nhirn vii nãm h9c mri 2021- 2022, xây drng 
chu'ang trInh, k hoch hot dng các truOng di phó vói djch bnh. Kirn soát chat 
ch vic thirc hin tài trg giáo dc, thu chi trong các truà'ng, quan tam rnôi tru'àng 
giáo duc, an toàn thirc phrn trong nhà truOng. 

7. Nâng cao hiu qua cong tác quãn 1 nhà nirO'c, tiêp tiic dñy m,nh ciii 
cách hành chinh, thrc hin Quy chê dan chü & co' sO' 

Xây dirng quy ch hot dng, quy ch ph6i hcp cüa HDND, UBND cac cp 
nhiêrn ki 2021-2026. Rà soát, sap xêp to chirc, kin toàn b may gän vói xây 
dirng d an vj trI vic lam. Thirc hin t& Quy ch dan chü ca sO d cao vai trà 
trách nhirn, guang mu cüa nguOi di'rng du các cp chInh quyn. 

Phân dâu dt tp 5 dan vj dirng du trong 21 huyn, thành thj v kt qua chi 
s xp hang cãi cách hành chInh. Dy minh thc hin djch vi buu chInh cong Ich, 
nâng cao hiu qua hot dng b ph.n mt cira tr thj xä ti các phu'à'ng. Kirn tra 
cong vu, bInh xét thi dua khen thu&ng nàm 2021 trên co' s khung tiêu chI dánh 
giá can bô. Quàn l t& hot dng ton giáo trên da bàn. 

8. Dam bão quôc phông, an ninh, tr@  tii' an toàn xä hôi, giãi quyêt tot 
khiêu nai, t cáo, kin ngh cüa nhân dan 

DOn dc giài quy& các kin nghj cüa cir tn, khiu ni, t cáo cüa cOng dan. 
Rà soát, kirn tra tin d vic giài quyêt dan thu, kêt 1un sau thanh tra, kim 
tra.Tiên hành thanh tra dam báo k hoch d ra. Tp trung chi dto cOng tác thi hành 
an dan sr. Dy minh cong tác tuyên truyn ph bin pháp 1ut và thirc hin pháp 
lut. Phn du hoàn thành cap the can cuc cOng dan. 

Duy trI nghiêm ch d triic sn sang chin d.u, girt vthg an ninh, chInh trj, 
trit ti.r an toàn xã hi. To chi'rc din tp dam bào an toàn tuyt di lam tt cOng tác 
khám tuyn thanh niên nhp ngü. Chü dng phOng ngü'a, du tranh, ngàn chn kip 
thO'i các am rnu'u, hot dng cMng phá Dâng, Nhà nuO'c ca các th lirc thu dch. Chi 
dto nâng cao chit lucing phong trào toàn dan báo v an ninh T quc. Dy mçinh 
phOng, chng ti phm, t nn xà hi, vi phm giao thông, phOng chng cháy n& 
pháo n, Ban chi do 389 th xâ. 

Diêti 2. To chfrc thtrc hiên 
UBND thj xã t chüc trin khai thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo Ret qua 

thrc hin tti kSr h9p HDND th xà cui nam 2021. 
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Thuông trrc Hi dông nhân dan thj xã; các Ban, các to và các dti biêu Hi 
dng nhân dan thj xã có trách nhirn giárn sat vic thirc hin Nghj quyêt nay. 

Uy ban Mt trn i6 quc va các t chtrc doàn the chInh trj thj xã dng viên 

các tang ló'p nhân dan, các hi viên, doân viên tIch circ phong trào thi dua yêu 
nrnc, thirc hin thing hi Nghj quyt Hi dng nhân dan thj xã. 

Nghj quyt nay dã dugc Hi dng nhân dan thj xa khóa VI, kSi  hpp thuir 3 

thông qua ngày 24 tháng 9 nãrn 2021 vâ có hiu 1irc tü' ngày 30 tháng 9 nam 2021 ./. 

Noi nhân: 
- TT HDND Tin Ii (B/c); 
- UBND Tinh (B/c); 
- SO Tu pháp (B/c); 
- TT TIiI uy (B/c); 
- Dai biu HDND thi xã (B/c); 
- UBND tlii xä (thuc hiên); 
- Các tO cIiic, doii vj, ngành lien quan; 
- TT HDND, UBND các phuOng; 
- Liru:  VL 

CII TICH 
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