
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CITJA LO JJc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S&  4J7QD  - UBND Ci'a Lô, ngày3,l tháng 12 nám 2021 

QUYET D!NH 

Ban hành nhim vui, giãi pháp chñ yêu ye chi d,o, diêu hãnh 
phát triên kinh tê - xã hi thj xã Cüa Lô nãm 2022 

UY BAN NHAN DAN THI XA CIA LO 

Can cz' Lut T chic chInh quyn d/a phtrn'ng ngày 19/6/2015, Ludt tha dói, 
sung ni5t so' diu Luçt T chic C7iInh phi và Lut TO chi'cc chInh quyén df a 

phico'ng ngày 22/11/2019; 
Can ci' Quyét djnh sO 5067/QD - UBND ngày 24 /12/2021 cña UBND tinh 

Nghç An v viçc giao chi tiêu ké' hoach kinh té' - xa hói nàm 2022, 
Can c& COng van sO 5353/SKHDT - TH ngày 2 7/12/2021 cia SO' Ke hoqch - 

Ddu tu' ve thông báo chi tiêu icE hogch kinh tê - xâ h5i nám 2022, 
Can c& Nghj quyét sO 25/NQ - HDND ngày 27/12/2021 cüa H5i dOng nhán dan 

thj xâ Ci'ca LO yE icE hogchphát friEn kinh tE - xd h5i, quo'cphOng - an ninh nàin 2022, 
Xét dE nghj cza Tru'O'ngphOng Tài chInh - KE hoçich thj xâ CLea LO. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay nhim vu, giãi pháp chü yu v 
chi do, diêu hành phát triên kinh tê - xä hi thj xä Cra Là nAm 2022. 

Diêu 2. Quyt djnh Co hiu lirc thi hành k t1r ngày ban hành van ban. 
Các ông (bà): Chánh Van phOng HDND - UBND thj xA, Tru'ng các phOng, 

ThU trithng các ban, ngành cp thj, ChU tjch UBND,pác phi.rng Va các dan vj lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 
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UY BAN NUAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA \TIT NAM 
TH! XA CIJ'A LO DIc 1p - Tiy do - H,nh phüc 

MIIEM VU, GL&I PHAP CHU YEU YE CIII IMEU HANEI 
PHAT TRIEN KINIH TE - xA HQI TH! xA CIYA LO NAM 2021 

(Ban hành kern theo Quyê't djnh sáJç/QD-UBND ngày3,Itháng 12 nárn 
2021 cza UBND thj xâ Czra Lô,) 

Nàm 2022 là näm bàn lê trong vic thirc hin Nghj quy& EDi hi Dáng các 

cp nhim k 2020 - 2025, k hoch phát trin kinh M x hi 5 nàm 2021 - 2025, 
näm du tiên thirc hin Nghj quy& v co ch, chInh sách dc thu cüa tinh giành 
cho thj xã Cira Lô. Dir báo, vic thirc hin k hotch näm 2022 së gp nhiu kho 

khän, thách thuc nht là dti djch Covid - 19 tip tiic din bin phüc ttp, bin 
chüng mri tc d lay lan nhanh hn và tác dng tiêu crc có th kéo dài; bin dM 

khI hu, thiên tai, htn han tip tiic din bin phüc tip; dôi höi các cp các ngành, 

các da phrcing phái tip tiic di mri tu duy, hành dng quyt 1it, hiu qua hon, 

n 1rc phn du vri quyt vi quyt tam cao thirc hin thânh cong các miic tiêu, 

nhim vi k hotch näm 2022, tto tin d và buc phát trin nhanh th xã. 
Thrc hin Quyêt dnh so 5067/QD - UBNID cüa UBND tinh ngày 

24/12/2021 cüa UBNID tinh v vic giao chi tiêu k hoch kinh t xã hi näm 

2022, Cong van s 5353/SKFIDT - TH cüa Sâ Kê hoich - Dâu tu ngày 27/12/202 1 
v vic thông báo chi tiêu k hoach  kinh t xä hi näm 2022, Ngh quyt s 25/NQ 
- HDND ngày 27/12/2021 cüa HDND thj xä v k hoch phát trin kinh t - xà 

hi, quc phông - an ninh näm 2022; d thrc hin thing igi mic tiêu, nhim vv 

hoach phát trin kinh t - xã hii dã d ra, UBND thj xã yêu cu các phOng, ban, 

don vj thj xa, UBNID các phithng quán trit phuong châm hành dng cüa ChInh 

phü dã d ra trong näm 2022 là "Doàn kt, k cu'o'ng, chü dng thIch t'rng, an 
toàn hiu qua, phiic hôi phát triên"; trên co s& can ci'r vào chi tiêu, nhim vii và 
giãi pháp cüa các Quyt djnh, van bàn, Ngh quyt cüa HDND, UBND các cp 

chü dng và n lirc phn du, t chüc thirc hin, trong do cn tp trung cao cac 

nhim vi và giái pháp chü yu sau day: 
I. NHI1M VIJ, GIAI PHAP CHU YEU 

1. Tp trung thurc hin linh hot, hiu qua m11c tiêu vra phông, chông 
djch Covid - 19, vü'a phiic hôi, phát triên kinh té - xã hi 

a) Tip tc quán trit vâ thijc hin nghiêm chi d?o  cüa Trung uong, cüa tinh 
v cong tác phông, chng djch; trin khai hiu qua ké ho?ch thIch ung an toàn, 
linh hoat,  kim soát hiu qua djch phü hçp diu kin, tInh hInh thrc t. Tang 
cumg tuyên tuyn, nâng cao thüc, huy dng suc mnh cüa nhân dan trong cong 
tác phông, chng djch. Day mnh tiêm vacxin phông cMng covid cho ngu'i dan. 
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b) Chü dng xây dçmg, trin khai k hoach phiic hM và phát trin kinh t 
khã thi, hiu qua, tuo'ng üng vOi mirc d cüa djch bnh. Triên khai dng b, hiu 
qua co ch, chInh sách h trg cho doanh nghip, h kinh doanh. 

c) Tip tçic xây drng, trin khai k hoach thçrc hin Nghj quy& s 01 - 
NQ/TU ngây 14/6/2021 cüa Ban Thu&ing vi Tinh üy Ye Xây dirng và phát triên thj 
xä Cira Lô den näm 2025 và nhtrng näm tip theo, Nghj quyt s 06/2021/NQ-
HDND cüa Hi dông nhân dan tinh ngày 13/8/2021 ye Quy dnh mt so ca chê, 
chInh sách dc thu h trg thj xä Cira Lô phát trin kinh t - xã hi giai don 2021 - 
2025; các chuang trInh, d an thirc hin Ngh quy& Dai  hi Dàng b các cap 
nhiêm k' 2020 -2025. 

2. Thiuc hin dông b các giãi pháp h thy, thtic day tang trtr&ng các 
ngành, linh vlyc gän v&i nâng cao nãng suât, hiu qua và sü'c cnh tranh. 

a) Phát trin nông nghip, ngu nghip: Cap üy, chinh quyn quan tam sat 
sao trong chi do, h trçi phát trin nông lam ngu, khc phic co ban tInh trng dt 
bO hoang theo müa vii. Rà soát các mô hInh kinh tê, nhân rng các mô hInh dã có 
hiu qua và giâi pháp tim kim thj trithng tiêu thii cho các san phm. Dy m?nh 
san xut nông nghip sach,  kt hçip doanh nghip phát trin nông nghip cong 
ngh cao ti Nghi Hôa; dua các ging ngô, lüa, rau có nàng sut, cht luçmg, san 
xut nông nghip sach  vào san xut nhiu han. Thirc hin co ch, chInh sách v h 
trci phát trin mô hInh san xut nông nghip. Thirc hin t& cOng tác phông chng 
dich cho cay trng vt nuOi. Bâo v và phát trin tot din tIch rirng, r&ng phông ho, có 
giái pháp hiu qua d phông chng cháy rrng. Phát trin din tIch cay xanh, trng 
them cay xanh, to dim nhn v cay xanh dO th. 

Phát trin khai thác hái san xa bô, du tu thit bj bâo quân ch bin hái san 

nhm nâng cao hiu qua và giam tn that sau thu hoch. Tiêp tyc duy trI, m rng 

lien kt d tháo g khó khän hott dng kho dOng 1mnh, tiêu thii san phm các h 
nuOi cá 1ng. Quan tam phát trin Cáng cá Cua Hi, bn cá phuèng Nghi Thüy, di 
di các kho dông 1nh phrning Nghi Tan. Tip tiic triM khai hiu qua d an ig 

ding khoa h9c k thut trong khai thác, ch biM hai san và san xut nông nghip 

sch gän vfii to san phm phiic vi du 1ch giai doin 2021 - 2025. 
b) Phát triM cong nghip, tiM thu cong nghip: Lam vic, nm tInh hInh dê 

dng hành, tháo go khó khän hott dng nhà may süa, bánh kço Tràng An. Nâng 
cao cht luçmg san phtm dt OCOP, mu ma, thuong hiu san phâm các lang 
ngh các san ph.m da có thuang hiu. K& ni i các don yj, siêu thj, trung tam 
thuong mgi, trang thuong mti din tü ban san phm thj xA có thuang hiu, san 
phm dt tiêu chun OCOP. Kt ni các huyn, chq, siêu thj, trung tam thuong mti, 
trang thucing mi din tir d ban các san phrn thj xã có thuang hiu, san phâm dtt 
tiêu chuM OCOP Cua Lô. Lam vic, nm tInh hInh dê diOng hânh, tháo g khó khàn 
hot dng nhã may sü'a, bãnh ko Tràng An. Kirn tra chat luçing hang hóa, gian 1.n 
thuang mi trên dja ban. 

c) Phát triOn thuang mi, djch vii: Tp trung phát triên hot dng thuong 
mi djch vii, các chq, bM cá phü hçp theo tiêu chI chng djch tInh hInh mdi. 
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Nghiên ciru phuorng an d thu hut nhâ du tu nâng cp chci Horn, chç Hãi san, 
phát trin tmg chq, thu hut them siêu thj mini. 

Xây drng, sm trin khai k hoch du ljch 2022 cüa tinh trong do tr9ng tam 
giái pháp thIch iirng vói djch và phát trin du lch, kIch cu hot dng du ljch; tang 
cung tuyên truyn du ljch Ci:ra LO, kt ni tua tuyn, t chirc hoat dng van hóa, 
ngh thut, th diic th thao, sir kin tti khu du ljch. . . Chü tr9ng nâng cao chat 
luçrng djch vii, phic vçi du khách, ye sinh môi tru?rng, an toàn và dim môi du ljch 
Cüa LO 2022. Trin khai d an nâng cp nâng cp c sà h? tng, chit 1uçng djch 
vii cüa h thng nhà hang, khách sn, hoàn thành sóm xây dirng các dim dn, 
dim check in dçp, hin dui (d an dim dn du ljch phung Nghi Thüy). Phn du 
don 1.550 ngàn luçit khách trong do khách kru tth: 516 ngàn luçit khách, doanh thu dt 
1.522 t dOng. 

Thrc hin hiu qua chü trucrng "5 không", "3 có"; quy djnh trong quân 1)2 
du ljch; xir 1)2 nghiêm vi phm quán 1)2 du ljch, vi phm theo Ngh djnh 
45/2019/ND - CP ngày 21/5/2019 v quy djnh xir phtt vi phm hành chInh trong 
lTnh vrc du ljch. Nâng cao hiu qua quân 1)2 mô hInh du ljch, di an ninh du 1ch 
các phtr&ng. 

d) Phát trin các ngành djch vi ü'ng ditng cOng ngh hin dti, giá trj gia tang 
cao nhu buu chInh, vin thông, tài chInh, ngân hang, bão him. . .Tio diu kin 
thun lqi phát trin các 1oti hInh dch vi vn tài, phát trin càng bin, nâng cao 

näng sut bc d hang hóa Cáng Cira Lô, phát trin logistics. Xây dirng chInh 

quyn din tfr, thj xà din tu, tiling buâc thixc hin chuyn di s huOng tâi chInh 
quyn s& Tip tiic thirc hin dng b, hiu qua các bin pháp c cu l?i  các t 

chirc tin dyng gn vâi xii 1)2 nç xu. Thu hut them mt s siêu thj mini, nâng cp 

V )(y dirng them mt s chg, khu djch vi dêrn, khu m thirc. Dy mnh cuc 4n 

dng "Nguôi Vit Nam u'u tiên dung hang Vit Nam". Tang cung cong tác quán 

1)2 thj tnrô'ng, phOng ch6ng buôn lu, gian 1tn thuong mai. 

e) Thiic dy phát triM kinh t tix nhân, dy manh  khii nghip, di mdi, sang 

tao. Nang cao hiu qua hot dng cilia các hcip tác xà, các hi ngh nghip, quan 
tarn dào tao, bi duô'ng nâng cao ngun nhân 1rc là di ngü quàn 1)2 d hçp tác xã 

nâng cao näng 1çrc t chilic, quàn tr, diM hành. Tto diM kin cho h kinh doanh 

cá th phát triM thành doanh nghip. Co Ca ch, chInh sách d h trq các doanh 

nghip, hçp tác xã khôi phiic và phát triM san xutt kinh doanh. T chiic các cuc 
dM thoi vi Doanh nghip trên dja bàn, kjp thii xii 1)2 nhüTlg phân ánh và kiM 
nghj cilia doanh nghip. 

3. Tang cuô'ng huy ang và sü' ding có hiu qua các ngu1n lye cüa nell 
kinh t; cty mnh triên khai các dir an kêt câu h tang tr9ng diem, h tng 
kt ni; day nhanh tiên xây dirng, ban hành các quy hoch. 

3.1. Huy dng các nguèn lirc du tu, chili tr9ng ngun 1irc xA hi hOa d xây 
dirng kt câu ht thng ngày càng dng b. KhuyM khich manh  me các thành phn 



kinh t tham gia du tu, gop vn xây drng kt cu ht tang. ThiRing xuyên kim 
tra, don dc, lam vic vói các phumg v xay dirng khu dan cu kiu mu, phn du 
mi phithng trong 11am 2022 xây dirng ducc mt khi, khu ph kiu mu. Quán 1 
chat chê vic phân b h trç xi mãng cho các khi, dja bàn dan cii dam bão chit 
krçmg, s hrçing dung, dü theo yêu cu. 

Nâng cao chit liicrng cong tác quãn 1 du tu Va Xây dçrng, quyêt toán von 
du tu các cong trinh. Tp trung trin khai hiu qua k hoich du tu cong trung 

han giai doan 2021 - 202, k hotch du tu cOng nàm 2022. Tp trung ngun l?c, 
iru tiên du tu cho các cong trInh trng dim theo chü trirang cUa Ban Thuè'ng vii 

Thj Uy, Nghj quy& cüa HDND thj xã, các cong trInh sap hoàn thành, các cOng 

trInh ion mang tinh cht lan tOa và ánh huOng lâu dài qua trInh phát trin cña thj 
xa. Dy nhanh tin d xây dmg các cong trInh tr9ng dim nhu: Khc phic cp 

bach 4 doin tir dào Lan Châu dn ngã ba Ci:ra Hi, nâng cp du6ng Nguyn Hu 

tü dung Sào Nam dn duông Lan Châu, dirng ngang s 10, ha tang 6 -11, ph& 
h9p ngành cp tinh trin khai dir an: MO rng thrOng BInh Minh, duOng vào bmn 

5-6-7-8 Càng COa Lô, thrOng d9c s 5, duOng quc 1 yen bin, ha tang dim dan, 

dim check in. . . .Ha tang các khu du giá, tri.rOng hçc, các cong trInh phic vi 
chinh trang dO thj 2022, thirc hin kIch cu dir an khu dan cii kiu mu. Quan tam, 

thu hut du tu các dçr an do thj hai ben dai  1 Vinh - Cua Lô, thrOng Quc l yen bin. 

Phi hcp vOi doanh nghip dy nhanh tin d, trin khai dir an: Khu vui 

choi giâi trI Cua Hi, dir an mO rng nhà may sa Vinamilk, khu do thj tai  phuOng 

Nghi Thu. 
3.2. Si& chat k lut tài chInh - ngân sách 0 các cp, co quan, don vj; chip 

hành dir toán ngân sách nhà nuOc dung quy djnh cüa pháp lut; dy manh  thanh 

tra, kim tra và cOng khai, minh bach  vic sir diing ngân sách nhà nirOc. Th xã 

trin khai và có co ch, chInh sách dc thu h trç các doanh nghip, h kinh doanh Ca 

th hi phiic, thüc dy phát trin san xutt kinh doanh. Trao di, di thoai, lam vic 

vOi doanh nghip d tháo gO các khó khàn, vuOng mac. Dy manh  cOng tác thu 

ngân sách, khai thác ngun thu mó'i, kim tra, truy thu thu các t chuc, cá nhân 

con ncr dçng vá phân du dat,  vuçit dir toán HDND th xä giao. Tp trung bM 

thuOng GPMB, lam h tng và xây drng phuong an di giá dt d phn du dat d? 

toán HDND thj xA thu ngân sách bang tin du giá quyn sir dicing dt, 245 t' dng 

Thirc hin tiêt kim chi, chi có tr9ng tam, tr9ng dim, cOng trInh tr9ng di&n theo 

Nghj quyt HDND thj xã, cOng trInh trà ncr. Rà soát, dánh giá kt qua thirc hin co 

ch chInh sách dc thu cUa tinh giành cho thj xã, trin khai thrc hin tai  các 

phuOng. 
Quân l hiu qua tài san cOng, quan 1 vic tang giam tài san cOng nh.t là 

tai các co quan, don vj th%rc hin vic sat nl4p. Thirc hin t& cOng tác thirc hành 

ti& kim chng lang phi. 
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3.3 Tang ci.thng cong tác quy hotch và quãn 1 quy hotch, quy hoach  thj x 
giai dotn 2021 -2030, tm nhmn 2050 d tIch hçp vào quy hoach tinh, dy nhanh 
và sóm hoàn thin quy hoach phIa Dông diing BInh Minh, quy hoach phân khu 
chüc nãng các phithng. 

Tip titc gia han  cho 212 ki & phIa Dông thrmg BInh Minh ht han  nãm 
2021 thuc phung Thu Thüy, Nghi Thu, Nghi Huang dn tháng 9/2022 vol quy 
dnh rang buc cht chë và yêu cu trã lai  mt bang khi nba nuOc thrc hin cac 
quy hoach. Quân 1 chat hoat  dng Quãng trung BInh Minh theo quy ch dã ban 
hành. Bô trI 'ai  các dim an sang, ban hang km nim, nuOc giãi khát. . . .Quán 1 

nghiêm cong tác trt tr do thj, quy hoach và xir l trithng hcip xay dçrng không phép, 

trái phép. 
4. Chàm lo, phát trin van hóa, con ngtrô'i Cira Lô dáp frng yêu cu 

phát trin nhanh, bn vüng th1 xa, thirc hin tiên b, cong bang xã hi và 
nâng cao dô'i sOng vt chat, tinh than cho nhãn dan, gãn kêt hài hôa v&i phát 
triên kinh t 

4.1. Tuyên truyn sâu rng, hiu qua, t chüc nhiu hoat dng thit thirc chào 
müng các ngày 1 iOn cüa dan tc, phông chng djch Covid 19, du ljch 2022. Nâng 

cao chat luçmg cuc vn dng phong trào "Toàn dan doàn kt xay drng dOi sng van 
hóa, phuOng dat  chun van minh do thj, chit krcmg kMi van hóa, gia dmnh van hóa, 
xay dirng thit ch van boa o các kMi. Tiêp tc thrc hin d an "Nâng cao cht 
lugng dOi sang vAn hóa thj xA giai doan 2021 -2025", cong nhn them 01 phuOng dat 

chun vAn minh do th: cht lucmg kMi vAn hóa, gia dInh vAn hóa, xây dirng 2-5 rnô 

hlnh van hóa tiêu biu các cp, 2- 3 dông h9 vAn hóa, 5-7 khu dan cu kiu rnu, du 

tix cci sO vt cht nhà van boa các khi. Phát trin th diic th thao qun chOng, chñ 

tr9ng th thao thành tIch cao. Báo tn, ton tao  và phát huy các giá trj di san vAn hóa 

gn ch.t phát trin du ijch bn vüng. Tang cuè'ng kim tra các hoat dng vAn hóa, 

djch vii vAn hóa. Vn dng các khách san  trên tuyn duOng ip dt h thng den 

leg, den trang tn dng b, xA hi hóa trong tuyên truyn, chinh trang do thj.. 
4.2. Xây dmg, trin khai các phuGng an day  h9c linh hoat, phü hgp vOl ttrng 

mOc d dch trong do dam bão sOc khóe cho h9c sinh là quan tr9ng nht. Giü 
vtrng và nâng cao ch.t luçmg truOng chuân Quc gia. Tuyn ding giáo vien cho 
các truOng. Thirc hin có hiu qua các cuc vn dng, các phong trào thi dua 
ngành giáo diic. Chi dao  các truOng hoàn thành kim tra djnh kST, hçc ki, to chOc 
và phi hçip t chOc thành cOng các k thi. Huy dng ti da nguôn 1rc du tu' 
chun hóa, hin dai  hóa cci sO vt chat truOng h9c dáp rng yêu cu truOng chun 
Que gia. TAng cixO'ng an toàn truOng h9c; chO tr9ng xây dimg vAn hóa h9c duOng, 
k5 nAng sng cho h9c sinh, mOi truOng giao diic lành manh,  dan chü, k cuo'ng. 
Thirc hin nghiêm tOe các quy djnh v các khoân thu, chi trong truOng bce, tài trçi 
giáo dic theo Thông tu 16/2018/TT - BGDDT ngày 03/8/2018. 
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4.3. Tp trung cong tác phông chng djch bnh theo tinh thn Nghj quyt 

s 128/NQ- CP và Quyt djnh s 4800/QD - BYT ye Quy dnh ttm thi mt so 
bin pháp chng dch Covid 19 d thIch lrng an toàn, linh boat kim soát hiu qua 
djch COVID-19". Du tu cc sâ vt chAt, nâng cao chAt 1ung nhan lirc tram y t, 
Trung tam y t thj xã và ixu tiên ngun 1rc cho phông djch, eh d chInh sách lirc 
luçmg tuyn dAu. Tiêm chüng vacxin covid dAy dü, dung tin d và sm trin khai 
tiêm tré em theo hithng dAn cüa B Y t. Thirc hin tét K hoach bnh vin v tinh 
giai doan  2021 — 2025. Dôi mâi co ch tâi chInh, hoat dng cüa y t phi.thng theo 
nguyen 1 y hc gia dInh d thirc hin dung vai trô là tuyn dAu trong phông, chàm 
soc sue khOe nhân dan. Tang cisng kim tra, thanh tra hoat  dng san kinh 

doanh duçc phAm và thire phAm chüc nàng; quãn l phông khám tu nhân, thuc; 
phông chng thuc giá, xr 1 nghiêm các trumg hçip vi pham. 

Tuyên truyên, giái pháp tIch ci,rc, hiu qua dê nâng cao t l nguii dan tham gia 
bâo hiêm y tê tiên tui limg buuc thrc hin bâo hiêm y tê toàn dan; quân l chat chë 
qu5' BHYT, chông lam dung, true Rn su dung bao hiêm y tê Thuc hiên tot cuu ho 
ci.'ru cap ciru biên 2022. Duy trI và phát huy kêt qua dê an dan so, chàm soc sue 
khóe sinh san, giàm t' l sinh con thu 3 và xu l nghiêrn tnthng hçip vi pham. 

4.4. GAn kêt chat chë phát trin giáo dc dào tao,  giáo dc ngh nghip vo 
phát trin ngun nhân lirc. Trin khai d an nâng cao chAt 1ung ngun lao dng 
phic vi du 1ch gAn vôi giâi quy& vic lam và xóa nghèo bn vng giai doan  2021 
- 2025, phát trin thj trung xuAt khAu lao dng, tang cung cong tác quàn 1 xuAt 
khAu lao dng theo hçp dng. Di mcii và nâng cao chAt iirçrng giáo ditc ngh 

nghip, chu tr9ng dâo tao  ngun nhân 1irc chAt 1uçng cao, tang nhanh tSr l lao 

dng qua dào tao  có bAng, chung chi d nâng tAm k näng lao dng. Thçrc hin 

nghiem quy djnh v an toàn v sinh lao dng. 

Thirc hin có hiu qua, kjp thai, dung quy djnh pháp luat  eáe chinh sách an 

sinh xä hi. Tip tiic thirc hin chInh sách h trq các di tung bj ãnh hung djch 

Covid 19 theo dung quy djnh, dung di tung. Thirc hin hiu qua phong trào" 
Dn an dáp nghia". Quan tam nhâ & cho ngu&i có cOng, dôi tung chinh sách. 

Thrc hin nghiêm tue quy dnh v phông, cMng tai nan,  thuong tIch, chng bao 

he, xârn hai tré em. Tip tiic thrc hin tat các chInh sách chàm soc và phát buy 

vai trO ngu&i cao tuai, thüc dAy bInh dAng gi&i và vi sii tin b cüa phii nu, bão 

dam thirc chAt, hiu qua. DAy manh,  da dang hóa các boat  dng truyn thông nhArn 

nâng cao nhan th&c v bInh dAng giói. Chü trçng phông chang t nan  xA hi. 

4.5. Tiêp can  và áp ditng các tin b khoa hpc cong ngh vào san xuAt và 

d&i sang, diu hành ca quan nhà nu&c, nâng cao hiu qua sn ding phAn mm 
VNPT, phAn mm quân 1 hi h9p. H trq phát trin than hiu tp th cho các lang 
ngh img ding cOng ngh trong bâo quàn, ch bin eác san phAm, ehàn nuOi, trang 

tr9t cay nông nghip eó giá trj kinh t eao. 

V 
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5. Quãn 1, khai thác, sü' diing có hiu qua, bn vfing ngun hi'c tài 
nguyen, bão v môi tru'ô'ng sng; chü ctng üng phó có hiu qua vó'i bin dôi 
khi hu, phông, chông và giãm nhç thiên tai. 

5.1 Thung xuyên kirn tra, rà soát d dy nhanh tin d cp GCNQSD dat 
1n du cho các h và tin tâi cp giy CNQSD dat theo nhu câu. Thirc hin dir an 
"Xây dirng h sc dja chInh và Co so dtr 1iu quân 1 dt dai, xây dirng co sO d 
1iu dja chInh", k hoach sir diing dt nãm 2022, quy hoach  sir di.ing dt giai doan 
2021 - 2030. Tang cuOng kim soát dat cong. Thirc hin tOt cong tác giái phóng 
mt bang các dir an tr9ng dim, phic vi dâu giá quyn sr ding dat, cap üy chInh 
quyn, doàn th phM hçp nhuân nhuyn trong tuyên truyên, giãi phóng mt bang 
phic vi du giá dt. Xây drng phuong an, k hoach du giá dt phñ hçip trong 
mi tInh hinh djch bênh, phn du dat  245 t' dng thu tO tin dt. Quan tam ha 
tang các khu du giá, tái djnh cu. 

Nâng cao hiu qua, xây dirng quy ch phi hçvp dcm vj trong quán 1, xO 1 
vn d lien quan dt dai. Rà soát các quy trInh thO tic lien quan linh virc dt dai 

thuc thm quyn d tham mixu sOa di, b sung, thay th nhm rit ngn thOi 

gian, tao  diu kin thun lçii cho nguOi dan và doanh nghip. Kiên nghj vOi các 

ngành cp tinh v di,r an không trin khai, dr an chm tin d d thu hM và thu ht 

nhà du tu có tim luc. 
5.2. Tp trung chi dao,  thirc hin t& cong tác báo v môi trixOng nhm tao 

chuyn bin manh  me trong nhn thOc và hành dng cüa mi nguOi dan, xây dirng 

thOc báo v môi truOng trO thành np sng, van hóa. Vtn dng nhân dan, ngu'Oi 

tiêu dung han  ch sO dung d dOng bang nhira, tin tOi sO diing vt 1iu than thin 
môi truOng. Triên khai d an thu gom, xO l rác thai, nuOc thai trén dja bàn thj xã giai 

don 2021 — 2025; có phuong an, dja dim thu gom rác thai müa du ljch 2022 khoa 
h9c, tránh rác 0 d9ng, tin hành thu gom rác thai müa dOng 5 ngày/1 lan, xóa bO dim 

chO d rác duOng BInh Minh, thirc hin hiu qua, thit thrc ngày chO nht xanh, giao 

ki t ttr d9n v sinh tai  khu vçrc quân l, cáo sang cat bäi bin. Tiêp tVc  chi  dao  vic 

du ni xá thai vào h thng thoát nuOc các khách san.  Vn dng nhân dan tang t 1 

xO diing nuOc may, han  ch khai thác nuOc ngm. Quan tam mOi tnrô'ng các lang 

ngh& chq, bn cá, xO 1 nuOc thai tai  phuOng Nghi Tan, Nghi Thüy. Thrn djnh, 

kim soat chat chê dánh giá tác dng mOi truOng di vOi cac dir an. Tip tVc  tang 

cuOng cong tác thanh tra, kim tra vic tuân thO quy djnh pháp 1ut trong linh virc 

bâo v môi truOng. 
6. Nâng cao hiu hrc, hiu qua quãn 1 nhà nuóc, chit lu'Q'ng di ngü 

can b cong cli Crc viên chü'c, chap hành k 1ut, k cu'o'ng, sp xp vã tinh gçrn 
b may; xây drng chInh quyên din tü', phOng chng tham nhüng, thirc hành 
tiêt kim chông Lang phi. 

6.1. Xây dirng nn hành chInh hiu hrc, hiu qua; sit chat k' lut, k' cuong 
hành chInh, nâng cao tinh than và trách nhirn cOa can b, cOng chOc, viên chi 



cao trách nhirn cüa ngui dirng du, dim vào n np viec  kiêm tra tiên d và 

kt qua thirc hin nhim vii chuyên môn, cong vi. Di co s d nrn bt thông tin 
và kin nghj tr co si d có phu'ong an xr l kjp th?i. Quan tam giài quyt các ' 
kin, kin nghj cüa Cu tn, các kt luân thanh tra, kim tra, kim toán, giám sat 

HDND các cap. 
6.2. Tiêp tiic rà soát, sp xp 1ti t chirc b may các cor quan, dan vj theo 

quy djnh gn vôi d an vj trI vic lam, tinh giãn biên ch. Xây dirng vj trI d an 
vic lam. Kin toàn lath dao  m)t s Ca quan, dan vj, UBND các phu6ng, tuyên 
dung can b cong chilrc, giáo viên chocác tm&ng dam bão tiêu chun s giáo 

viênIlcp h9c. Quan tam, dào tao  nâng cao trInh d chuyên mon nghip vu, kS'  nàng 

rnm cho di ngü can b cOng chüc, thrc hin sat hach  cong chCrc, thi dua khen 

thithng gn vth tliçrc hin nhim vi, cong via. Triên khai Nghj djnh 108/2020/ND - 

CP ngày 14/9/2020 ye quy djnh t chüc các Ca quan chuyên mon UBND huyn, 

qun, thi xã, thành ph thuc tinh. 
6.3 Ly câi cách hành chInh là khâu dt phá trong do tr9ng tam giãi quyêt 

thu tiic hành chInh và thai d, 1rng xr can b cong chic, nâng mirc d djch vii 
cOng tr1rc tuyn len müc do 3, mi.irc d 4; day math  thirc hin djch v1i bu'u chInh 
cong Ich, nâng cao hiu qua hoat dng mt ci:ra tir thj xã ti các phung theo 
hung chuyên nghip bng vic kt ni giâi quyêt thu tiic hành chInE tü' thj xA tó'i 
các phuO'ng trên môi trung mng. D.0 tu h tang cong ngh thông tin dê t1mg 
bithc xây drng chinE quyn din tu; phông h9p trrc tuyn vói 7 phithng, áp dçing 
dng b h thng quán l cht lugng theo tiêu chun ISO 9001 - 2015. Xây dirng 
k hoach  thçrc hin hiu qua Nghj quyt cüa Ban chp hành Dàng b tnh ye dy 
manh cái each hành chinh trên dja bàn tinh giai doan 2021 -2030. Thanh tra cOng 
vi, kim tra chp hành k 1u.t lao dng. 

6.4 Thirc hin nghiêm tüc các quy djnh cüa pháp 1ut v tip cong dan, giài 

quyt khiu nai,  t cáo và da dng hóa cách thuc trong vic tip x1ic dan, doanh 

nghip. Tiêp tVc  rà soát, giài quyt du't dim các vii vic tn d9ng, phuc t?p.  Nâng 

cao trách thim cüa nguii dung du cp üy, chInh quyn dja phu'ang, don v trong 

cong tác tip cOng dan và giài quyt khiu nai,  to cáo; giài quyt kjp thai, düt dirn 

các vii vic mó'i phát sinh tiir Ca sY. 
7. lJãm bão quOc phông, an ninh và trt tir an toàn xii hi; niIng cao 

hiu qua hoit dng cüa các co quan tir pháp 
7.1. Trin khai thirc hin có hiu qua ChMn lugc bào v t quêc trong tInh 

hInh mói. Cüng c th trn quc phông toàn dan và an ninh nhân dan nht các dja 

bàn tr9ng dim. Chü dng lrc lung, phuang tin và phuong an ung phó vái bin 
dOi khI hâu, phông chng thiên tai, cháy n& bäo 1iit. Tip t1jc trin khai d an xây 
dirng hu phuang trong khu v11c phOng thu thj xâ. 

7.2. Giü vttng an ninE chInE trj, trt tir, an toàn xii hOi. Dam bao an toàn các 
sir kin, các doàn khách Trung uang, nuóc ngoài v thäm quan, lam vic, hi nghj 



ti thj xã. Xây dirng hinh ánh ngiRii can b cong an trên ph bin "dçp trong lông 
dan, than thin trong lông du khách" giai doan 2021 - 2025. Chü dng phông ngii'a, 
du tranh, ngän chn kjp thai các am misu, hott dng chng phá Dãng, Nhà nuic cüa 
các th l?c  thu djch. Dy mtnh phông, cMng ti phm, t nin xã hi, xiir l cho vay 

nng lãi, tin diing den, an ninh phi truyn thng, an ninh m1ng. Tang cung hoat 
dng Ban chi dto 389 thj xã. 

7.3 Dy mtnh giãi quyt, xét xir các loai an, tp trung giâi quyt các vi, 

vic dan sir và hành chinE, dy nhanh tin d diu tra, truy t, xét x1r các vii an; 
tang cithng cong tác xét xü hiu dng d tuyên truyn, ph bin pháp lust trong 
nhân dan, chii tr9ng nâng cao chit luçrng tranh tyng ti phiên tôa. Don dc cong 

tác thu hi sau thanh tra kim tra, thi hành an. 
Tang clsng cong tác tuyên truyn ph bin giáo diic pháp lut, h trçy tu pháp 

cho doanh nghip. Thrc hin t& cong tác chüng thirc, h tjch và vn d lien quan 
lTnh virc tu pháp, kim soát hot dng van phông cong ch&ng tu. 

8. Dy minh cOng tác thông tin tuyên truyên, t.o sty dng thun xã hi, 
phát huy sCrc mtnh tong h9'p thiyc hin thãng lçri kê hotch nãm 2022 và k 

hoach5nám2021-2025. 
Lam t& cong tác thông tin truyn thOng, tp trung tuyên truyn xây dirng xä 

hi lânh mnh, sng và lam vic theo Hin pháp, pháp lut. Tp trung thông tin, 

tuyên truyn dung 1i cüa Dáng, cong tác phông chng djch. Du tranh phân bác 

các 1un diu sai trái, thu dich, thông tin xu, dec.  Nâng cao cht luçrng, báo dam 
an ninh, an toàn h tMng thông tin, báo chi, internet co quan, t chüc. 

Phát huy vai trô cüa các co quan dan cr, cña Mitt trn T quc, các doàn th 

nhân dan, các phuang tin thông tin dai  chüng trong vic giám sat can b, cong 
chi'rc thirc thi nhim vii. Lam t& cong tác dan van; tuyên truyn vn dng, to 

dng thun xã hi, phát huy süc mnh cüa khi di doàn kt toàn dan trong xay 
dirng và thirc hin các chü trucmg, chinh sách cüa Dâng và Nhâ rnthc. Tang cung 
t chüc dêii thoti và tip nhn các kin phân bin xã hi d tio sr dng thun 

cao và phát huy sue manh  cüa toàn xã hi, gop phn thirc hin thng igi các m1jc 

tiêu, nhim vi phát trin kinh t xä hi. 

9. Tang cu*ng cong tác phôi hçrp vói các s&, ban, ngành cap tinh; 

UBND thi xã vó'i các Ban xy diyng Bang, HBND, cãc doãn th thj xã quyt 
tam thtyc hin thành cOng nhim viii, miic tiêu và giãi pháp d ra 

9.1. Dy manh  phi hqp và tranh thU sir giUp d cUa các b, ngành trung 
uang; cp tinE, tang cuông cOng tác phi hp giüa UBNID các cp vi các Ban xây 
dirng Dãng, Dáng Uy, HDND các cap trong vic kim tra, theo döi, giárn sat nhm 
nâng cao hiu qua qua trInh thirc hin cac miic tiêu, nhim vii dã d ra. 

9.2. Tang cuing phi hçip gitta UBND vói 1Jy ban Mt trn To quc các 
cap, các doàn th chi dto tuyen truyn, vn dng doàn viên, hi viên, phát hyy 
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quyn lam chü các t chirc xã hôi, hôi và cüa nhân dan trong mci lTnh virc, to sir 

dng thun xä hi, tang cuè'ng khi di doàn kt toàn dan thirc hin rniic tiêu phát 
trin kinh t - xã hi nàm 2022 theo Nghj quyt cüa HDNID thj xà và các giãi pháp 

diu hành cüa UBND thj xã tii Quy& djnh nay. 

II. TO CH1i'C THIXC HIIN 
1. Thu tru'ông các phông, ban, do'n v thj xã, Chü tjch UBND các 

phu*ng và các clo'n v lien quan 
- Can ci'r vào nhim vii, chi tiêu k hoch duçc UBND thj xã giao dê xây 

dirng k hoach t chüc trin khai thirc hin, trong do phâi xác dnh rô miic tiêu, 

nhim vi, tin d thirc hin, phân cong ngui chju trách nhim v trng ni dung 

cong vic. 
- Tp trung và chü dng chi do, diu hânh thirc hin có hiu qua các nhirn 

vi, giài pháp dA nêu trong Quyêt djnh nay, các chü truclng, bin pháp và chju trách 

nhim tmc UBND thj xà v vic trin khai thirc hin trong linh vrc, dja bàn và theo 

chirc nàng, nhim vit duqc giao. 
- Thu?ng xuyên kiêm tra, giám sat tiên d và dánh giá kt qua thirc hin 

chuang trInh, k hoch dã d ra; chü dng xi:r 1 theo thm quyn hoc d xut 

UBND thj xã các giâi pháp nhm xr l kjp thai di vOi nhtrng vAn d phát sinh. 
- Hang tháng, tng hçp tInh hInh thirc hin và báo cáo tin d djnh kS'  vào 

ngày 18 hang tháng ye Van phông UBND thj xã, phông Tài chInh - K hoch dê 

tng hçp báo cáo UBND tinh, S Kê hoich - DAu tu, UBND thj xã hang tháng, 

hang qu, Ca närn. 

2. Hang qu, phông Tài chInh - Ké hotch chü trI, phôi hqp vói Chi cic 

Thông kê, các phông, ban, don vj có lien quan can c1r nhim v11, giái pháp d rà 

soát, tng hçp báo cáo UBND thj xã và Ban Thuing v1i Th üy, Ban chAp hành 

Thj xã v kt qua thirc hin các giái pháp; tham muu UBND thj xâ t chüc sa két, 

tng kt thirc hin các giái pháp chi dto, diu hành d báq cáo UBND tinh, Si Ké 

hoach - DAu tu và chuAn bj cho k hoch nàm 2022.!. 

Doãn Tiên Dung 
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