
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Till  xA CIYA  LO Dc 1p - Tir do - Hnh phtic 

S:9 /BC-HDND Ci'ta Lô, ngày' tháng 12 nám 2022 

BAO CÁO 
Kt qua k' h9p thu 8 Hi 1ng nhân dan thj xã khóa VI 

(Tài lieu phyc vy dcii biêu HDND thj xâ tiêp xic ci,'r tn sau k 3) hQp tht 8) 

K h9p thu 8 Hi dng nhãn dan thj xã khoá VI din ra trong mt ngày nrôi (ngày 
20-21/12/2022) ti Hi tnrng Trung tam Chinh tn. thi xâ. 

Tham dir kSi  hçp có ông Chu Dirc Thai, Tnthng ban Vn hóa - xã hi, Hi dng 
than dan tinh Ngh An; bà Phm Thi Hng Toan, Uy viên Ban Chp hành dãng b tinh, BI 
thu Thi üy; 29 vi dai biu HBND thi xâ khóa VI và hcm 100 dai  bi&i khách mèi cüa thj xã, 
các phuing. 

Sau mt ngày nrOi 1m vic khn tnrang, nghiêm thc, kr hçp thCr 8 Hi dng nhân 
dan thj xã khóa VI dã hoin thành các ni dung, chrnmg trinh d ra vri nhüng kt qua chñ 
yu sau day: 

I. BANH GIÁ TINH HINH KINH TE - xA HO! NAM 2022 VA KE 
HOACH PHÁT TRIEN KINH TE - xA HQI NAM 2023. 

1. Kt qua dt thrçrc: 
Nàm 2022, dü chu tác dng cüa dch Covid nhu'ng tháng du näm, giá cá hang hóa, 

nguyen lieu tang cao, ãnh hrning tói san xut kinh doanh, dñ sng nguôi dan; my nhiên 
dui sr lath do, chi dao  diêu hành quyt 1it, sang tto cüa cap üy, chInh quyên, sr dông 
lông üng h và n 1rc cüa doanh nghip và nhân dan nên kinh t - xa hi th xã dt k& qua 
tIch circ: Phông cMng và kim soát t& dch covid 19 d m cfra sim trong hot dng du 
lch và các hoat dng san xuât, kinh doanh; kinh tê phyc hôi và phát trin toàn din trên 
các lTnh vrc, tc d thng tnr&ng kinh t dt 14,5% so vri näm 2021; có 25/27 chi tiêu dat 
và vu'at k hoach  HDND giao, thu ngân sách dt 673,6 t' dng; hoân thành giãi tôa ki & 
phIa Dông dithng Bmnh Minh, tp trung thi công, tnin khai nhiu cong trInh Rn. Hott 
dông du ljch dch v din ra sôi dng, du kbách t&i thj xã tAng cao; nhiu hoit dng van 
hóa vAn ngh, sir ldn ln du duçic t chüc. An ninh quc phông dAm bAo, cong tác chi 
do diu hành cüa chmnh quyCn có nhiu dôi mcci, cai each hành chmnh tiêp tVc  dugc day 
1T1tnh. 

2. Ton ti, hn ch: 
Viêc thrc hin chü truo'ng "5 khOng" trong hot dng du flch  có mt chua t&. 

Cong tAc du gia quyn su dimg dt các thang cuM näm gp nhiu kho khAn. Th tnr&ig 
lieu thii san phrn OCOP thj xA chua da dng. Cht luqng khám chüa bnh có mt con 
han ch, du Ui cci so vt chit, trang thit bj kham chüa bnh ti Trung tAm y t thj xA con 
chm. Vic xây dmg dim sang v cãi cách hAnh chInh chua that sr ni bQ1t. 

3. Nhim viii và giãi pháp nAm 2023. 
3.1 Cdc chi lieu nàm 2023: 

a) Chi tiêu kinh t (6 chi tiêu) 

1 



1. T& d tang giá trj san xut tü 14- 15% so vài nãm 2022; Trong do: 
-Djchvi:tang15-16%. 
- Cong nghip - Xây drng: tang 14-15% 
- Nông - Lam - Ngi.r : tang 5 -5,5% 

2. BInh quân GTGT/nguñ: 135 - 145 triu dông/nguiInäm 
3. Cacâukinhtê: 

- Nông lam, ngu nghip: 6,5 -7% 
- Cong nghip - Xây dirng: 34-35% 
-Dichvu: 59-60% 

4. Thu ngân sách 650,4 tT dng, trong do thu tr tin dt trong khu dan cu 345 t 
dng, thu tr cac dir an bt dng san trên da bàn: 90 t dng. 

5. Chi ngân sách dja phucing: 675 t dng trong do chi du tu: 376,5 t dng 
6. Tong von du tu phát trin toàn xã hi: 9.100 tSr dông 
b) Chi tiêu v van hoá xã hôi (13 chi tiêu) 
7. Tôc d thng dan so ti,r nhiên: Duói 1% 
8. Mi1rC giãm t5r sut sinh so vâi näm 2022: 0,1%o. 
9. T5' 1 lao dng qua dào to so viii tng lao dng: 64% 

TSr 1 lao dng duçic dào tto nghê: 61% 
10. Giâi quyêt vic 1am: 1.000 nguOi, trong do XKLD:600 nguOi 
11. T5' l h nghèo: giâm 0,1% so viii näm 2022 
12. T5' l trê em dui 5 tui b suy dinh duOng duôi 8% 
13. S báC s5U van  dan: 12 bác s'/van dan. 
14. TSr  1 gia dInh dat  chuân van hoá: 87,8%. 
15. T5' 1 kh& dat  chuân van hoá: 94,8% 
16. TSr  l nguOi luyn tp th diic, the thao thug xuyên: 46%. 
17. TSr  1 phuO'ng cO thit chê van hóa th thao dat  chuan QUC gia: 7 1,4% 
18. TSrl  dan sôtham giabãohiêmytê: 93% 
19. S nguii tham gia bão him xa hi: 7.860 ngu?i. 
c) Chi tiêu môi trtrô'ng (2 chI tiêu) 
20. D che phü cüa rmg: 3,82%. 
21. TSr  1 Chat thai rn dixqc thu gom xr lSr: 98%. 
d) Chi tiêu gifr vfi'ng 100% (06 chi tiêu) 
22. S trung dat  chuân quc gia: 22/22 (100%). 
23.TSr l dan dung fluOc hcip v sinh: 100%. 
24. TSr lê ho dan có h xi hop v sinh: 100%. 
25.T5' 1 phung dat  chuân quôc gia ye y tê 100%. 
26. TSr l h dugc xern truyn hInh, nghe dài phát thanh 100%. 
27. T5' l tram y t phuông có bác s: 100%. 
3.2. NI, &m  vi và giãipháp c/iüylu: 

- Tiêp tVc  chi  dao  thirc hin chuong trInh hành dng, các nhim vi tr9ng tam 
thrc hin Nghj quyt Dai  hi Dâng các cap 

- Ti êp tiic phOng chng vâ kim soát hiu qua djch Covid 19 gn vói trin khai 
chuong trInh phiic hôi và phát trin kinh t. 
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- Thirc hin dng b các giâi pháp h trçY, thüc dty tang trrnng các ngành, linh 
virc gn viii nâng cao näng sut, hiu qua và sirc canh  tranh. 

- Tp trung chi do cong tác thu ngân sách, huy dng nguôn hrc dâu tu phát 
trin kinh t, xâ hi; thirc hin t& cong tác quy hoch, quàn 1 quy hoch 

- Quàn l tài nguyen, bào v mOi trung, chü dng irng phó có hiu qua vOi 
bin di khi hu, phông, chng và giãm nhç thiên tai. 

- Phát trin các linh vrc van hóa, xa hi và giái quyêt các van dê xä hi büc xi:ic, 
dámbáo ansinhxâhOi 

- Nâng cao hiu hrc, hiu qua quán 1 nhà nithc; day manh  cái cách hành chInh; 
thüc dy chuyn di s& 

- Thirc hin t& cong tác quôc phông, an ninh; phông, chông tham nhüng, thirc 
hành tit kim, chông lang phi, giâi quy& khiêu nii, tO cáo 

II. HOAT BONG DIEN RA TI KY HQP. 
1. Ky' h9p nghe và xem xét các báo cáo: 
1.1. Ky hQp nghe 7 báo cáo: 

nuóc, du tu xây diving co ban nm 2022; nhim vii nm 2023. 
2- Báo cáo torn tAt v k& qua giãi quy& don khi&i ni t cáo, các kin ngh cia ci'r fri quan 

tam, báo cáo kim dim côngtác diuhàihcfiaUBNDthIxãnm 2022. 
3- Dti biu HDND tinh bu ti dja bàn báo cáo kt qua kr h9p thu ii khóa XVIII 

HDND tinh Ngh An. 
4- Báo cáo cüa Vin kim sat nhân dan thj xã ye cong tác kiêm sat nàm 2022; 

nhiêm vu näm 2023. 
5- BaocaocáaToaannhandavêcOngtacxétxm2022;nhimviinam2023. 
6- Báo cáo kt qua thm tra cüa hai Ban HDND thj xã. 
7- Thông báo cüa U ban Mt trn To quc Vit Nam thj xà v cOng tác tham gia 

xây dirng chinh quyn và nhung kin, kin nghj cüa T.5y ban M'FI'QVN thj xà di vi 
Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan thj xã. 

1.2. Ky h9p xem xét 4 báo cáo: 
1- Báo cáo kt qua hoat dng cüa TI I-IDND, các Ban I-IDND, các to di biêu 

I-IDND, các dai biu HDND thj xã näm 2022, nhirn vi nàm 2023. 
2- Báo cáo tng hçip kin cü tn trurc k' h9p thir 8 HDND th xà khóa VI, 

nhiém k' 2021 - 2026. 
3- Báo cáo k& qua giárn sat cüa ThuO'ng trirc HDND th xã, hai Ban HDND th xã 

6 tháng cui näm 2022. 
4- Báo cáo cüa Chi ciic thi hành an dan sr thj xã v cOng tác thi hành an dan sr 

näm 2022, nhim vi nàm 2023. 
2. K' hQp d phn thành 3 to tháo 1un: 
Tii3ttháolun dâcó 23 kienthamgia,fren05nhornvand,quathaoluancaban 

dng tInh vOi các dánh giá kt qua, tn ti, nguyen nhãn thçrc hin nhim v1i näm 2022 và nhim 
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vi, giâi pháp nm 2023 ma các báo cáo dA nêu. Tp tning thão 1un vói các nhóm ni dung can 
quan tam v kinh t - xã hi, quan tam giái quyêt các van dê: 

- Mt s chi tiêu, mic tiêu nãm 2023 là cao, danh m1jc các dx an dâu tu trong näm 
2023 con nhiu trong khi ngun vn It; chInh sách phát triên nông nghip, nhân rng mô 
hInh kinh th, ngành ngh... 

- V quán 1 dt dai: Cong tác bi thung giãi phóng mt bang, tái djnh cu, xay 
dçrng ha tng khu du giá, khu tái dnh cu. 

- V quán 1 quy hoach, quàn 1 xay drng: Tang cumg kim tra, xir 1 xây dirng 
không phép, trái phép; chat luçmg cong trInh dr an; du tu cong trInh tr9ng dim, du tu 
c s vt cht cho các tnr&ng; dy nhanh tin d xây dirng "khu dan cu kiu mu". 

- V cong tác quán l du ljch 2023: Xt:r l nghiêm vi phm trong hoat dng du ljch 
nht là vic các khách san, nhà nghi v ép khách sur diing các djch vii; các djch vv tour, 
tuyn; có giái pháp c1i th trong vic thu hut khách du 1ch, cong tác tuyên truyn, quâng 
bá du lich trin khai sam. 

- V van hóa - xã hi: Tiêu chI xây gia dInh van hóa; bào him y th, y dirc, chit 
lucmg khám chüa bnh, chàm soc suirc khóe nhân dan; kim tra, giám sat thrc hin xA hi 
hóa trong các tnthng h9c.. 

- V sinh môi tru?Yng: Khu lam viên bãi bin, vic thu gom, xir 1 rác thai xây dimg, 
vn d nuórc sach,  h thtng xi:r 1 thoát nuic thai cüa th xã... Kim tra, kim soát chat chè 
th xir 1 nghiêm v sinh an toãn thirc phm... 

- Cong tác ni chInh, xay dirng chinh quyn: Cong tác tuyên truyn ph bin giáo 
diic pháp 1ut, cOng tác t giác phOng chng ti phm, dy mnh cong tác cãi cách 
hành chinh, nâng cao trách nhim can b cong chirc... 

3. V chat vn và trã 10'i chat vn: 
K' h9p dã dành thai gian d thirc hin vic cht vn và nghe Trurng phông 

Quân 1 dO th, Tru&ng Ban quân 1 các dir an du tu xây drng thj xä trá 10'i chat van 
v 02 ni dung: Thy'c trgng hogt &ng cia xe din 4 bánh và mó to nu'ác, phuv'ng an, 
giái pháp cOng tác quán lj nám 2023. Tié'n d5 các cOng trInh dang triên khai trên 
toàn ilif xâ, dçc biçt là các cOng trInh trQng diem, cá'p bach nhu': ma r5ng dzthng 
BInh Minh, cái tçio dzthng Nguyen Hue... 

4. Các Nghj quyt thrqc HDND thj xã thông qua 
Trên co sà các TO' trInh cüa ThuOng trrc RDND thj xä và UBND thj xã, Hi 

dng nhân dan th xã dã tháo 1un, xem xét và thông qua 06 Nghj quyt: 
4.1. Nghj quyt v K hoach phát trin kinh t - xã hi, QP - AN nam 2023. 
4.2. Ngh quy& v phê chun dir toán ngân sách nhà nrnrc trén dja bàn, chi 

ngân sách dja phuo'ng và phucmg an phân b ngân sách dja phucing nãm 2023. 
4.3. Nghj quyt v K hoach du tu cOng nàm 2023. 
4.4. Nghj quyt v thông qua K hoach si'r dutng dt nàm 2023. 
4.5. Ngh quy& v vic phân b qu tin lucing cho can b hgp dng nàm 2023. 
4.6. Ngh quyt v t chuc các k hpp cüa HDND thj xa nam 2023. 
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TM. THIX€ING TRUC 
KT.CHU TICH 

CHU TICH 

Nguyên Hlng Quang 

III. DANH GIA CHUNG VE KY HOP: 
Cong tác chun b cho k' hçp thu 8 dã duc Thung trrc HDND thj xã chü 

dông phi hçip vi UBND thj xã, Thung trirc UBMTTQVN thj xã, các ngành qua do 
phân cong cho các phông, ban lien quan trin khai sóm; các Ban HDND thj xã chñ 
dng, linh hott ph& hçip chat ch trong vic t chüc h9p thm tra các báo cáo trInh 
k' hçp. Hoat dng tip xiic c1r tn dugc thçrc hin nghiêm tñc, dung pháp 1ut. Cong 
tác thông tin tuyên truyn duçic thirc hin kp thi, phán ánh dy dü các hott dng 
chun b cUng nhu trong thi gian din ra k3t hçp; tài lieu duçic giri ding th?i gian quy 
djnh cho di biu HDND thj xã. 

Sau mt ngày ruii lam vic tIch circ, kh.n truo'ng vOi tinh th.n trách nhim 
cao, nghiêm ti1c; kST h9p th(r 8 HDNID th xã khóa VI dã hoàn thành các ni dung, 
chucing trInh d ra, dam bào cht luçing, trInh tir, thu tiic theo quy djnh cüa pháp lut, 
duçc cü tn dánh giá cao. 

Ki h9p dã dugc truyn thanh trirc tip; cong tác diu hành cüa Chu t9a k h9p 
chat chë, khoa h9c, linh hot, dam bào dan chü, dung quy djnh pháp lut; giãm thi 
luçing dc các báo cáo, dành thai gian thOa dáng cho vic tháo lutn t và tháo lun t?i 
hôi tru1ng. Các Nghj quyt dugc tháo lun k truó'c khi thông qua, phü hçp vi quy 
djnh cüa pháp 1utt và thirc t ti da phuang, các di biu HDND và khách miii dã 
nghiên ci'ru k các ni dung và có nh&ng kin dóng gop xác dáng. 

Dtt di.rgc kt qua trên là nh sr di mi trong chi do cüa Thi.thng tryc HDND 
thi xã, hoat dng tIch cisc cüa các Ban, các Di biêu HDND thj x trong cOng tác 
chun bi và th chuc k' h9p, cong tác phi hçp chat ch, tIch circ cüa UBND thj xã, 
UBMT t quc và các phOng, ban, ngành lien quan; cong tác tham mu'u, phic vv chu 
dáo, kip thai cüa Van phOng HDND - UBND thj xä. 

Trên day là mt s kt qua chü yu cüa kr h9p thu 8 - HDND thj xä Cua Lô 
khóa VI, nhim k' 2021 - 2026. Thumg trirc HDND th xã báo cáo d các cap, cac 

ngành, các doàn th cu tn và nhân dan th xã duçc bit./. 

N.ri n/i in: 
- TT HDND tinh; (b/c) 
- TT Thj üy; (b/c) 
- TT HDND thj xA; 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xã; 

- TT HDND, UBND các phurng; 
- Các v Dui biu HDND thj khóa VI; 
- Trung tarn VHTT và IT thj xa;(&ra tin) 
- Luu VTfr 
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