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NGHJ QUYET 
Ye k ho,ch phát triên kinh tê - xã hi, quôc phông - an ninh nãm 2022 

HQI BONG NHAN DAN Till xA CU'A LO 
KHOAVI- KY HQP THIJ 4 

Can c Luçt To chic chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Luát st'ca di, 
sung mç5t so' diu Luçt To chic ChInh phz và Lut T cht'c chInh quyn da 

phuv'ng ngày 22/11/2019, 
Theo d nghj cia Uy ban nhán dan thj xâ tgi Ta trInh s 188 /TTr - UBND 

ngày 13 tháng 12 nám 2021, Báo cáo thá'm tra czia Ban Kinh té' - Xd hi Hi dóng 
nhán dan thi xã và kiei tháo lun, gop j cia các dcii bieu Hç5i dO'ng thj xâ tgi k)) hQp. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Hi dng nhân dan thj xâ tan thành vi nhihig ni dung dánh giá tInh 
hInh thirc hin nhim vi nàm 2021; các chi tiêu, nhim vu, giâi pháp v phát trin 
kinh t - xã hi näm 2022 du'çc nêu trong báo cáo cüa tJy ban nhân dan (UBND) 
thj xä, dng thai nhn manh  mt s vn d sau day: 

I - Bánh giá tInh hInh kinh t - xã hi nám 2021 
Näm 2021, dü chju tác dng tiêu cçrc, ánh huô'ng nng n cüa dch Covid 19 

ti rni mt dè'i sng xã hi; tuy nhiên duói s1,r lãnh dao,  chi  dao  diu hành quyt 
1it, sang tao  cüa cp liy, chinh quyn, s1r ctng lông üng h và n 1irc cüa doanh 
nghip, tang lop nhân dan nên kinh t - xä hi thj xã dat  ducic mt s kt qua khá 
tIch circ. Tôc d tang truô'ng kinh tê dat  5,12% so vOi nãm 2020, có 22/27 chi tiêu 
dat và vugt k hoach HDND, thu ngân sách dat  458,7 t' dng vugt 21,3% so voi 
dir toán HDND thj xä, tp trung thi công, hoàn thành nhiu cong trInh iOn. T chüc 
thành cong bâu cir dai  biêu Quôc hi, Hi dông nhân dan (HDND) các cp; Tinh üy, 
HDND tinh ban hành nghj quyêt v co ch, chjnh sách dc thii h trçY thj xa phát 
trin giai don 2021-2025. Cong tác phông, chông djch Covid 19 duqc tp trung chi 
dao quy& 1it, dng b, van hóa - xã hi có chuyn bin tIch cçrc, an sinh xã hôi dam 
báo; quôc phông, an ninh duçc git vüng, câi each hãnh chInh có nhiu chuyn bin. 

Tuy nhiên, tInh hInh kinh t xà hi con nhiu khó khán, thách thOc, nht là 
hoat dng san xut kinh doanh, du ljch, djch vii. Lung khách, doanh thu ngánh du 
ljch giàrn manh,  nhiu khách nhà hang không có khách phái dóng cira. Vic 
lam, thu nhp và dOi song mt b phn nguOi dan cOn gp kho khàn, cOng tác 
phOng chng djch bnh mt so dja phuang có kic, có thOi dim chu'a t.p trung 
quyt 1it, cOn lung tüng, djch bnh din bin phirc tap. Ha tng cong ngh thông 
tin phiic vii cài cách hành chInh con yu. 
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II - Các clii tiêu kinh tê - xã hôi chü yu nãm 2022 
a) Chi tiêu kinh t (6 clii tiêu) 
1. Tc d tang giá trj san xut ti'x 14 - 15% so vth näm 2021; Trong do: 

- Djch vu: tang 17,5 - 18,5%. 
- Cong nghip - Xây drng: tang 13 -14 
- Nông - Lam - Ngu : tang 4 - 5% 

2. BInh quân GTGT/ngui: 120 - 130 triu dông/ngui/nam 
3. Co câu kinh t& 

- Nông lam, ngu nghip: 6 - 6,5% 
- Cong nghip - Xây dirng: 38 - 39% 
-Djchv: 55,5 - 56,5% 

4. Thu ngân sách 532,56 t dng, trong do thu tiir dAu giá quyn sir dung dt 
245 t dng, thu tir các dr an bat dng san trên dja bàn: 40 t dng. 

5. Chi ngân sách djaphuong: 55 1,4 t dôngtrong do clii dtu tu: 276,5 t dng 
6. Tong vn du tu phát trin toàn xã hi: 7.800 t' dông 
b) Linh virc van hoá xã hi (13 chi tiêu) 
7. Tc d tang dan s ti,r nhiên: Di.thi 1% 
8. Mt'rc giâm t' suât sinh so vói näm 2021: 0,1%o. 
9. T' 1 lao dng qua dào tao  so vói tng lao dng: 64% 

T l lao dng du'çic dào tQo ngh: 61% 
10. Giài quyêt vic 1am: 1.000 ngui, trong do XKLD:600 ngtcài 
11. T' 1 h nghèo: giàm 0,2% so vói nãm 2021 
12. T 1 tré em duói 5 tuM bj suy dinh during giâm con 8,5% 
13. S bác s'/ van dan: ii bác sq/van dan. 

14. TS'  1 gia dInh dat  chun van hoá: 87,8%. 
15. T' lê khi dat chun van boa: 92,3% (3 6/39 kMi) 
16. TSi 1 ngui 1uyn tp th due, th thao thi.thng xuyên: 45,2%. 
17. T 1 phu&ng có thit ch van hóa th thao dat  chun Quc gia: 85,7% 
18. T i dan s tham gia bào him y t: 92% 
19. So nguôi tham gia bâo him xã hi: 7.600 ngui. 
c) Chi tiêu môi trtrông (2 chi tiêu) 
20. Do che phü cüa thng: 3,98%. 

21. TS'  1 cht thai ran duqc thu gom xir l: 98%. 
d) Chi tiêu gill' vfi'ng 100% (06 chi tiêu) 
22. So trixng dat  chuân qu6c gia: 22/22 (100%). 
23.T l dan dung nrnrc hop v sinh: 100%. 
24. T lê h dan có h xi hop v sinh: 100%. 
25.T l phumg dat  chun quc gia v y th 100%. 
26. Tr l h duçic xem truyn hInh, nghe dài phát thanh 100%. 
27. T 1 tr?m y té phuO'ng Co bác sr: 100%. 
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III - Nhim vii và giãi pháp chü yu 
1. Tp trung thirc hin linh hoit, hiu qua mt1c tiêu vüa phông, chông 

dlch Covid - 19, vña phc hôi, phát triên kinh tê - xã hi 
a) Tip tVc  quán trit và thi.rc hin nghiêm chi do cüa Trung isong, cüa tinh 

v cong tác phông, chông djch; triên khai hiu qua kê hoch thIch üng an toàn, linh 
hoat, kim soát hiu qua djch phü hc'p diu kin, tInh hInh thirc t. Tang cung 
tuyên tuyn, nâng cao thirc, huy dng sirc mmnh cüa nhân dan trong cong tác 
phông, chng dch. Dy manh  tiêm vacxin phông chng covid cho ngi.thi dan. 

b) Chü dng xây drng, trin khai k hoch phic hôi và phát triên kinh tê khá 
thi, hiêu qua, ti.wng üng vi mirc d cüa djch bnh. Trin khai dng b, hiu qua 
co ch& chInh sách h trcY cho doanh nghip, h kinh doanh. 

c) Tiêp titc xây dçrng, triên khai k hoch thxc hin Nghj quyêt sO 01 -NQ/TU 
ngày 14/6/2021 cüa Ban Thuiing vii Tinh üy v xây dmg vâ phát trin thj xà Cira 
Lô dn näm 2025 và nhtmg nàm tip theo, Nghj quyt s 06/2021/NQ- HDND cüa 
Hi dng nhân dan tinh ngây 13/8/2021 v Quy dnh rnt s Ca ch, chInh sách dc 
thu h trç thj xã Cira Lô phát trin kinh tê - xã hi giai dotn 2021 -2025; các 
chuang trinh, d an thrc hin Nghj quyt Dii hi Dâng b các cap thim kST 2020 
-2025. 

2. Thiic hin dông b các giãi pháp ho trç, thüc day tang tru'ô'ng cãc 
ngành, linh vlyc gãn vó'i nãng cao nãng suat, hiu qua vã sfrc cnh tranh. 

a) Phát trin nông nghip, ngu nghip: Cp üy, chInh quyn quan tam sat sao 
trong chi dao,  h trçY phát trin nông lam ngu', khc phiic ca ban tInh trng dt bO 
hoang theo müa vii. Rà soát các mô hInh kinh t, nhân rng các mO hInh dã có hiêu 
qua và giái pháp tim kiêm thj tru&ng tiêu cho các san phm. Dty mtnh san 
xut nông nghip sch, kt hçip doanh nghip phát trin nông nghip cOng nghê 
cao ti Nghi Hôa. Triên khai quyêt 1it các giâi pháp phông chông djch bnh gia 
süc, gia cam. 

Phát trin khai thác hãi san xa b, dâu tu thiêt bj bâo quãn ch bin hái san 
nhm nâng cao hiu qua va giâm tn tht sau thu hotch. Tiêp tiic duy trI, m rng 
lien kt d tháo g khó khan hot dng kho dOng 1nh, tiêu thii san phrn các h 
nuôi cá lông. 

b) Phát triOn cong nghip, tiêu thu cOng nghip: Lam viêc, nrn tInh hInh d 
dng hành, tháo g khó khän hot dng nhâ may sa, bánh kço Tràng An. Nâng 
cao cht lugng san phm dt OCOP, mu mA, thuang hiu san phm các lang ngh& 
các sAn phm dA có thuang hiu. Kt ni vi các dan vj, siêu thj, trung tam thuang 
rni, trang thuang mi din tr bAn sAn phm th xA có thuong hiu, san phm dt 
tiêu chun OCOP. 

c) Phát triên thuong mgi, djch vii: Tp trung phát triên hot dng thuo'ng mti 
djch vii, các chç, ben cá phü hçp theo tiêu chI chông djch tInh hInh mdi. Nghiên 
cU'u phuung An d thu hut nhA du tu nâng cap ch HOrn, ch HAi sAn, phAt trin 
tung cho, thu hut them siêu thj mini. 

Xây dirng, sm trin khai ké hotch du ljch 2022 trInh UBND tinh phê duyt 
trong do chii tr9ng giai pháp thich ung vói djch, giAi pháp d kich cu hot dng du 
ljch; tuyên truyên du ljch Cua Lô, kt nOi tour tuyn, t chirc hot dng van hóa 
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ngh thut, xay dirng các dim dn, dim check in, chinh trang h thng co s hi 
tng, cac khách san,  nâng cao chit hrng djch vv du ljch. 

3. Tp trung chi do cong tác thu ngân sách, huy dng nguôn Irc dãu tu' 
phát trin kinh té, xã hi; thiuc hin tt cOng tác quy hoch, quãn 1 quy hoich 

a) Phtn du hoàn thânh vuç't müc dir toán thu ngân sách rnirc cao nht dr 
toán näm 2022. Tang curng cong tác thanh tra, kim tra thuê, xir 1 nç d9ng. Xây 
drng k hoach dtu giá quyn sir diing d1t chi tit, phn dAu dat  và vugt chi tiêu 
245 t' dng thu tr du giá dt. Thirc hin tot chuang trInh thirc hành tiêt kiêrn, 
chng lang phi, chi ngân sách ti& kim, hiu qua, diing ch d. Chü dng can di 
ngun lirc dam bâo dy dü các khoân chi cOng tác an sinh xã hi, phông chông 
djch, thiên tai. . .Kim soát chtt chê vic quán l, sr diing tài san cong. 

b) Triên khai hiu qua kê hoach dâu tu cOng trung han  2021- 2025, u'u tiên 
ngun lirc ct du tu cong trInh trçng dim theo Nghj quyêt HDND thj xã. Chi dao 
quyt lit, thirc hin dng b các giãi pháp day nhanh giãi ngân vn du cong ngay 
t1r du näm. Phn du nãm 2022 hoàn thành chi tiêu xây dirng khu dan cu kiu mu 
tai khi dirn và xây dmg các khi khác; quãn 1, sr ding hiu qua h trçl xi 
mäng. Thirc hin t& cong tác bi thumg giâi phóng mt các di,r an phic vi1 du giá 
quy&n sir dng dt, dir an tr9ng dim. 

Phi hcip vói các ngành cap tinh d srm trin khai dir an mO' rng dung BInh 
Minh, du&ng giao thông doan  tü Quc it) 46 den giao vói duô'ng BInh Mirth vã 
drthng ra vào bn 5, 6, 7, 8 cãng Cira Lô...Cüng vâi doanli nghip, nhà du tu dy 
nhanh tin dt)  dir an: Khu vui choi giái trI Cüa Ht)i,  m rt)ng nhà may sQ'a 
Vinamilk... 

c) Nâng cao cht iuçing cong tác quy hoçtch và quán l thirc hin quy hoch. 
Hoàn thành quy hoach thj xâ thi kS'  2021 -2030, tam nhIn 2050 tIch hçip quy 
hoach tinh, quy hoach  phIa Dông diRng BInh Minh, quy hoach phân khu chirc 
nàng các phuô'ng con 'ai,  quy  hoach  sir ding dtt giai doan 2021 -2030. Thirc hin 
nghiêm quy ch quân 1 quâng truO'ng, cong tác trt tir do thj, quy hoach và x1r l 
tnrO'ng hçp xây drng không phép, trái phép. 

4. Quãn 1 tài nguyen, bão v mOi tru'O'ng, chü dt)ng ü'ng phó có hiu qua 
vó'i bin dôi khI hu, phông, chng Va giãm nhç thiên tai 

a) Tang cu&ng cOng tác quan l nhà nuó'c v dt dai, tinh minh bach  trong 
quân l và sir diing dtt dai. Trin khai ké hoach sir ding dat näm 2022. Thrc hin 
dir an "Xây dimg h s dja chInh và co si dü 1iu quân l dat dai, co s dU 1iu dja 
chInh". Quan tam quan 1 dt cOng, dt co s& th tr, tOn giáo. 

b) Nâng cao hiu qua quan 1 v tâi nguyen, môi truO'ng, 1rng phó vi bin 
di khi hu, hot dt)ng  khai thác nuó'c ngm. Tip tiic trin khai d an thu gorn, xir l 
rác thai, nuc thai giai doan  2021 - 2025. Thirc hin thit thirc ngay Chü nht xanh. 
Trin khai diu chinh phung an, dja dim thu gom rae thai müa du ljch 2022 khoa 
h9c, xOa bO dim chO' d rác du'&ng BInh Minh. Chi dao các khách San dâu ni h 
thêng xr l nuó'c thai thj xa, v.n dt)ng nhan dan 1p dt nuc may. Di mi each thirc 
quan 1 vic chãm soc cay xanh, tham có. 

c) Chü dt)ng, tang cuOng kim tra trong cong tác phông, chng thiên tai, cu 
ht), ciru ntn theo phuang châm 4 tai  chô, 1rng phó tInh huông khân cp. Thirc hin t& 

V 
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các quy dnh v quãn 1, bào v, phát trin r1rng; phông, chng cháy rmg và xiir 1,2 
nghiêm hânh vi gay cháy rrng. 

5. Phát trin các Iinh virc van hóa, xä hi và giãi quyêt các van dê xã hi 
bñc xüc, dam bão an sinh xã hi 

a) T ch(rc và tuyên truyn các ngày l 1n, các si,r kin quan tr9ng, 1 hi du 
ljch, cong tác phông cMng djch. Nâng cao chit lucing cuc vtn dng "toàn dan doàn 
kt xay dmg dè'i sng vAn boa", phu'&ng dit chun vAn minh, chit lu'çmg khôi vAn 
boa, khu dan cu kiu mu. Trin khai d an và phát trin di sng vAn hóa thj xA Cira 
Lô giai doin 2021 - 2025. Phát trin th diic, th thao qun chüng, th thao thành tIch 
cao. BAo tn, phát huy giá trj di tIch ljch ljch sir - vAn hóa vào phát trin du ljch. Chü 
tr9ng du tu co s& 4t chit các nhà vAn boa. 

b) Trin khai các phuo'ng an dy h9c linh hoat, phñ hcp vói t1ng müc d 
djch trong do dAm bAo süc khOe cho h9c sinh là quan trçng nhât. Gii vmg và nâng 
cao cht 1ung truOng chun Quc gia. TAng cung Co so 4t chat cAc truOng h9c 
theo hu'ó'ng chu.n hóa và chuân mOc d 2. Tuyên diing giáo viên các truOng. Quan 
tarn v sinh rnôi truOng, an ninh tru?rng h9c. 

c) Chü dng triên khai các bin pháp dir phông tIch circ, xO 1 vA khng ch 
kjp thOi djch bênh. Dâu tu co sO vat chat, nâng cao chat luçng nguôn nhân hic, 
cht lucing khAm chtra bnh gn vOi thrc hin K hoach xây dirng bnh vin v 
tinh giai doan 2021 - 2025; tang cuOng kiêm tra, giám sat an toAn th1rc phm, y 
ducyc tu nhAn. Thrc hin tot cong tác ciru h ciru nin 2022. Nâng cao chat luçing 
djch vi kê hoach hóa gia dInh. 

d) Thirc hin có hiu quA, kjp thOi, dcing quy dnh pháp 1ut các chInh sách 
an sinh xA hi. Dy manh  cong tác dào tao  ngh& tto vic lam cho nguOi lao dng 
gn vOl trin khai dé an nâng cao cht luçing nguOn lao dng phc vv du ljch gn 
vOi giAi quyt vic lAm và xóa nghèo bn vüng giai doin 2021 - 2025. Co giAi pháp 
giAm h nghèo, h cn nghèo bn vthig. MO rng bao phü vA t chOc thirc hin t& 
các chInh sách báo hiêm xA hi, bAo him thtt nghip nht là các ch d, chinh 
sách có hiêu luc thi bAth tr nAm 2022. 

6. Day mnh cal cAch hAnh chInh, k Iut k cu011g, nãng cao hiu qua 
hoit dng b may nhA ntthc 

Ly cai cách hành chInh lAm khâu dt phá nAm 2022, phân du diirng tip du 
trong 21 huyn, thAnh thj v chi s cAi cAch hAnh chInh. Quan tam du tu Co sO' h 
thng xây dirng chInh quyên din tO, chinh quyên sO, phông h9p trrc tuyn và kt nôi 
lu'u trtt, xO l h so trên môi truOng ming tO c.p phuOng tO'i thj xA. Xây dmg k 
hoach th?c hin hiu quA Nghj quyt cOa Ban chap hAnh DAng b tinh v dy manh 
cAi cách hành chInh trên da bàn tinh giai doan 2021 -2030. Rà soát, cAi cAch thO tuc 
hAnh chinh theo huOng minh bach,  don giAn hóa, giAm thO'i gian, thirc hin hiu quA 
djch vii bu'u chInh cOng Ich. 

Tiëp tiic rA soAt, sp xêp lal  to chOc b may theo dê an dA ban hAnh. Xây dimg 
d An vj trI vic lAm. Nâng cao chit luçmg di ngü cAn b, cOng chOc gn vOi dào 

tao, sat  bach.  Di mOi cOng tAc dánh giá, thi dua kben thuOng theo huOng gn v&i 
hiu quA cOng vic, nhim vi dugc giao. 

V 
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7. Thrc hin tt cong tác quc phông, an ninh; phông, chOng tham 
nhüng, thuc hành tiêt kim, chng 1ng phi, giãi quyêt khiêu ni, to cáo 

T chrc duy trI nghiêm ch do trrc sn sang chiên dâu theo quy djnh, lam tot 
cong tác xay dirng lirc lucing, hun 1uyn chin dâu. Triên khai din tp khu v11c 
phông thu thj xã. Chü dng phông ng1ra, dâu tranh, ngãn chn kjp thè'i các am rnuu, 
hoat dOng cüa các th hrc thu djch chng phá Dãng, Nba nuóc, dam báo an ninh vüng 
bin, an ninh kinh tê. Quan tarn tInh hInh tti vüng dtc thü, an ninh nông thôn, an 
ninh mng... Chi dio nâng cao cht lucng phong trào toàn dan báo v an ninh T 
quc gn mói nâng cao cht luçing mô hInh, tè, dan ph& khu dan cu an toàn v 
phông cháy chr cháy. Dty manh  phông, chông ti phm, t nin xã hi, tin diing 
den, lira dâo, kinh doanh da dip. Tang cithng hott dng Ban chi do 389 thj xã. 

Nâng cao trách thim cüa ngi.thi d(rng du dip üy, chInh quyn, dan vj trong 
vic tip cong dan, giâi quyt khiêu ni, t cáo và kiên nghj cüa cir tn. Thuô'ng xuyên 
tuyên truyn ph bin giáo dye pháp lut, h trçY tu pháp cho doanh nghip, s hóa dtt 
1iu h tjch. Dy mtnh phông, chng tham nhung, thirc hành tit kiêm, chng lang 
phi. T chüc thanh tra, kim tra d phông ngra, phát hin xü 1 nghiêm các truèng 
hcip vi phim. 

JJiu 2. TO CHIXC THTfC HIIN 
1 - UBND thj xä, các ngánh, các dip nâng cao hiu 1irc, hiu qua chi dye, diu 

hành t chüc thirc hin có hiu qua Nghj quyt cüa HDND thj xã; các vn d phát 
sinh trong qua trInh diu hành, giao UBND thj xâ chü dng trInh Thi.thng trirc 
HDND thj xâ cho kiên trrc tip bang van ban d thirc hin. 

2 - Thi.thng trirc HDND, các Ban HDND, các t di biu và các vj di biu 
HDND thj xã giám sat vic thirc hin Nghj quyt cüa 1-IDNID thj xâ. 

3 - U' ban Mt trn To quôc Va CC doán the chInh trj - xã hi xây dirng k 
hoch dng thii tIch crc giám sat, dng viên các tng hrp nhân dan thrc hin Ngh 
quyt I-IDND thj xã. 

4 - Các dip, các ngành, nhân dan, 11rc krçrng vu trang thj xã nêu cao tinh thn 
tir lirc, ti.r cthng, doàn kêt, khai thác tt mci nguOn 1irc, phn du hoàn thành xu.t 
sc nhiêm vu närn 2022. 

Nghj quyêt nay duyc HDND thj xã khóa VI k h9p thir 4 ngày 23/12/2021 
thông qua và có hiu 1rc thi hành k tir ngày 01/01/2022./.- 

T\boi iii: in: 
- TT HDND Tinh (B/c); 
- UBND Tinh (B/c); 
- TT Thj u, UBND Thj xä; 
- Dai biu HDND Thi xä; 
- Các t chirc, don vi, ngânh lien quail; 
- TT HDND, UBND cãc phuOrig; 
- Liru: VT, HDND>( Lê Thanh Long 
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