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V kê hoch phát triên kinh t - xã hi, quôc phông - an ninh nám 2023 

HO! BONG NHAN DAN TH XA CIA LO 
KHOA VI- KY HQP THTJ' 8 

Can cá' Luát T chz,'c chInh quyén dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; Luát tha 
di, ha sung mt so' dieu Lut Ta cht'c ChInh phi và Lut Ta chic chInh quyn 
dja phu'o'ng ngày 22/1 1/2019, 

Theo d nghj cia Uy ban nhdn dan thj xâ tgi Ta trInh s 183 /TTr - UBND 
ngày 09 tháng 12 nàm 2022, Bco cáo thOrn tra cia Ban Kinh té' - Xâ hói Hói 
dang nhOn dOn thi xd và j kiln thOo luán, gop cza các dQi bilu Hç5i dng thj xä tgi 
lg) hQp. 

QUYET NGH: 

Biêu 1. Hi dông nhân dan thi, xã tan thành vâi nhrng ni dung dánh giá 
tInh hInh thirc hin nhim v nãm 2022; các chi tiêu, nhim vi, giãi pháp v phát 
trin kinh t - xã hi näm 2023 du'cic nêu trong báo cáo cüa Uy ban nhân dan 
(UBND) thj xã, dng thai nhn manh  mt s vn d sau day: 

I - Bánh giá tInh hInh kinh t - xã hii nãm 2022 
Nàm 2022, dñ chu tác dng cüa djch Covid nhtrng tháng du näm, giá 

nguyen nhiên lieu tang cao ânh hithng tth san xut kinh doanh, di sng nguôi 
dan, tuy nhiên duôi sr lânh dao,  chi  dao  diêu hành quyêt lit, sang tao  cüa cp üy, 
chInh quyn, sr dng lông üng h và n 1rc cüa doanh nghip, nhân dan nên kinh 
t - xâ hi thj xã dit duçic mt s kt qua tIch circ: phông chng và kirn soát tot 
djch covid 19, kinh t phiic hM vã phát trin trên mçi linh virc, tc d tang trithng 
kinh t dat  14,5% so vâi nám 2021, có 25/27 chi tiêu dat và vuo't k hoach 
HDND; thu ngân sách dat  673,6 t' dông, triên khai quy hoach, hoàn thành giái 
tôa ki & phIa Dông du'ing Bmnh Minh; tp trung thi công, triên khai nhiu cong 
trInh 1ón. Hoat dông du ljch djch viii din ra sôi dng, du khách ti thj xã tang 
cao; nhiu hoat dng van hóa van ngh, s1i kin 1n dâu duct to chüc. An ninh quôc 
phOng darn báo, cOng tác chi dao  diêu hành cüa chInh quyn có nhiu dôi mó'i, cãi 
each hành chInh tip tiic duçic day manh. 

Tuy nhiên, ben canh  do van cOn rnt sO ton tai,  han chê: Viêc thirc hiên chü 
truong "5 không" trong hoat dng du ljch có mt chu'a tOt. Cong tác du giá quyn 
sü' dçing dt các tháng cuOi näm gp nhiu khó khän. Thj truà'ng tiêu thu san phrn 
OCOP thj xã chua da dng. Chit lucing khám cha bnh có mat cOn han ch, du 
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tu Co so' vt cht, trang thit b khám chra bnh ti.i Trung tam y  t th xã con 
chcm. Vic xây dirng dim sang v cãi cách hành chInh chua that s11 noi b.t. 

II - Các chi tiêu kinh tê - xã hôi chü yu nãm 2023 
a) CM tiêu kinh t (6 chi tiêu) 
1. Tôc d tang giá trj san xuât tr 14 - 15% so vâi nàm 2022; Trong do: 

-Djchv:täng15 - 16%. 
- Cong nghip - Xây dirng: tang 14 -15% 
- Nông - Lam - Ngu : tang 5 - 5,5% 

2. BInh quân GTGT/ngui: 135 - 145 triu dông/nguOi/nam 

3. Co cu kinh t: 
- Nông lam, ngu nghip: 6,5 - 7% 
- Cong nghip - Xây dirng: 34 - 35% 
-Dichvu: 59-60% 

4. Thu ngân sách 65 0,4 t dng, trong do thu ti'x tin dt trong khu dan cu 345 t 
dng, thu tir các dir an bat dng san trên dja bàn: 90 t dng. 

5. Chi ngân sách dja phuong: 675 t dng, trong do chi du tu: 376,5 t dng 
6. Tong von dâu tu phát triên toàn xã hi: 9.100 t dng 
b) Linh vtrc van hoá xã hôi (13 chi tiêu) 
7. Tôc d tang dan s tir nhiên: Duó'i 1% 
8. Mirc giám t' sut sinh so vri nàm 2022: 0,1%o. 
9. T l lao dng qua dào tio so vO'i tng lao dng: 64% 

Tj lc lao dng dtccrc dào tgo ngh: 61% 
10. Giái quyêt vic lam: 1.000 ngui, trong do XKLD: 600 ngithi 
11. Ti l h nghèo: giàm 0,1% 50 vái nãm 2022 
12. T 1 tré em dui 5 tui bj suy dinh duo'ng drni 8% 
13. S bác s/ van dan: 12 bác s'/van dan. 

14. TS'  1 gia dInh dat  chun van hoá: 87,8%. 
15. T l khi dat  chun van hoá: 94,8% 

16. TS'  l ngithi luyn tp th diic, th thao thithng xuyên: 46%. 
17. T l phuO'ng cO thi& ch van hóa the thao dat  chun Quc gia: 7 1,4% 
18. T' l dan s tham gia bâo him y t& 93% 
19. S ngui tham gia bão him xã hi: 7.860 ngui. 
c) CM tiêu môi trirông (2 chi tiêu) 
20. D5 che phii cüa thng: 3,82%. 
21. T' l chit thai rn duçic thu gom xi l: 98%. 
d) CM tiêu gifl' vfi'ng 100% (06 chi tiêu) 
22. S tru'ng dat  chun quôc gia: 22/22 (100%). 
23.T5' l dan dung nuOc hc'p v sinh: 100%. 
24. T l h dan có ho xi hçip v sinh: 100%. 
25.T 1 phumg dat  chuân quôc gia ye y té 100%. 
26. T l h dugc xem truyn hInh, nghe dài phát thanh 100%. 
27. T 1 tram y t phung có bác s: 100%. 



III - Nhim vii và giãi pháp chü y&I 
3.1. Tip tiic chi do thiic hin chu'o'ng trInh hành dng, các nhim viii 

trçng tam thirc hin Ngh quyêt Di hi Bang các cp 
T cht'rc dánh giá so kt giüa nhim kS'  thirc hin Nghj quyt Dii hi Dàng 

th xã thn thir VI. Tip tic trin khai hiu qua Nghj quyt s 01/NQ - TU ngày 
14/6/202 1 cüa Tinh üy ye xây dirng và phát triên th xã Cüa Lô den nàm 2025 và 
nhcmg nàm tiêp theo, Nghj quyêt so 06/2021/NQ - HDND ngày 13/8/202 1 cüa 

HDND tinh v quy dnh mt s co ch, chInh sách dc thu ho trg thj xa Ci:ra Lô 
phát triên kinh tê xä hi giai doin 2021 - 2025. Triên khai quy hoach  thj xã th?i 
k 2021 - 2030, thm nhIn dn nãm 2050 sau khi duçic phê duyt. 

3.2 Kiêm soát hiu qua dlch  Covid 19 gàn vói tiêp tiic triên khai chuo'ng 
trInh phiic hôi và phát triên kinh tê. 

a) Tip tiic quán trit và thirc hin dng b, hiu qua Chuong trInh phông, 
chng djch Covid 19. Theo dOi chat chê tInh hInh djch bnh, có phi.rong an üng 
phó hiu qua vOi các tInh hung djch có th xy ra. Thirc hin tiêm vcxin phông 
Covid 19, nht là tiêm cho tré em tr 5 dn 12 tui. 

b) Chü dng xây dirng, trin khai k hoach phiic hM và phát triM kinh t 
khà thi, hiu qua, tuo'ng irng vôi mirc d cüa djch bnh. TriM khai các chInh sách 
mOi duçcc Trung uong, HDND tinh, UBND tinh ban hành. Dy mnh cong tác 
thu hut du tu các dir an, phi hçp vth các nhà du tu só'm triM khai khu dO thi 
ti phithng Nghi Hucing, khu dO thj phumg Nghi Thu, khu m thirc tti phumg 
Nghi Thu, Rhu m thirc ti Nghi Hôa. 

3.3. Thuc hin dông b các giãi pháp ho tr9', thüc day tang trtrô'ng các 
ngành, linh vlyc gãn vri nãng cao náng suãt, hiu qua và sñ'c cnh tranh. 

a) Phát triM nông nghip, ngu nghip: Co chInh sách, giãi pháp h trq phát 
trin nông lam ngu' d tio bn vU'ng nên kinh t. Rà soát hoit dng các rnO hInh 
kinh t, phát triên kinh t h gia dinh Va tIm kim giâi pháp dâu ra cho các san 
phãrn. Triên khai kê hotch san xuât nông nghip dung thô'i yu, du'a các ging cay 
trng CO nang sut vào san xuât, khuyM khIch du tu san xut nông nghip sach, 
nOng nghip cOng ngh cao. Phát dng trông hoa cuc biM tai  co quan, don yj,  khu 
virc trung tarn tao  dim nhn cho thj xã. To chuc t& cOng tác phông chng djch bnh 
cho gia siic gia crn. 

Khai thác hái san xa b gn vói thçi'c hiri quy djnh v dánh bt và truy xut 
ngun gOc thüy san, có giái pháp nâng cao hiu qua sau khi dánh bt thüy hái san. 
Triên khai phu'o'ng an di dài Rho dông lanh tai phung Nghi Tan dn vj trI mâi dam 
báo v sinh rnôi tru'Ong. 

b) Phát triM cOng nghip, tiM thu cong nghip: Lam viêc, nm tInh hInh 
dê dOng hành, tháo g khó khàn boat  dng nhà may sü'a, bánh ko Trang An, ma 
rng nhâ may sü'a Vinamilk. Nâng cao chit lung san phârn dat  OCOP, phM du 
rni phu'O'ng xây drng san phrn mang tInh dc trung. K& nôi vói các don vi, siêu 
thj, trung tam thtrong mai,  trang thuong mai  din tir ban san phm thi xA có 
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thucing hiu; quy hoch các da diem dê tnrng bay san phâm OCOP thj xã dê du 

khách tham quan, mua sam. 
c) Phát trin thuung mi, djch viii: Xây dirng, triên khai phuong an dâu tu', 

nâng cp các chp': Chçi Horn phu'à'ng Nghi Thüy, Chg hâi san ti phu'ông Thu Thüy, 
chç ti bn cá phu'ng Nghi Tan, thu hi.it them siêu thj mini. Kiêrn tra chat lu'Q'ng 
hang hóa, phOng chng gian 1n thuong rni, kiérn soát giá cá các mt hang. 

Trin khai k hoich du 1ch 2023, to chirc srn các hot dng 1 hi du ljch 
2023 vào tháng 3, tang cu'O'ng tuyên truyên du ljch Cü'a Lô, kêt nOi tour tuyên, tO 
chüc các hoat dng, si.r kin mang tInh dt phá, khác bit so vói các nãrn d thu 
htiit khách du ljch. Nâng Cap CO SO' ht tang, chit 1ung djch vii cüa h thng nhà 
hang, khách san, các dim den, diem check in dçp, hin dai.Triên  khai sam, hiêu 
qua dê an rnôi ye tO chirc và quán 1 hot dng Xe din 4 bánh vâ mô tO nu'ac. 

3. Tp trung chi do cong tác thu ngân sách, huy dng nguln hrc diu 
tu' phát triên kinh tê, xã hi; thirc hin tot cong tác quy hoch, quãn I quy 
hoach 

a) Phân du hoân thành vuçt mirc cao dir toán thu ngân sách näm 2023. 
Tang cung Cong táe thanh tra, kim tra thuê, xü l' nç d9ng. Xây drng cu th, 
chi tit k hoach dâu giá quyên sü diing dt, phn du dat  và vugt chi tiêu thu tü 
d.0 giá dit. Thirc hin tot chuong trInh thirc hành tit kiêm, chng lang phi, chi 
ngân sách tit kim, hiu qua. Chü ding can di ngun hrc dam bão d.y dü các 
khoãn chi, dành ngun 1irc thirc hin cãi cách tin hxong tir ngây 0 1/7/2023. Kim 
soát cht chë vic quãn l, sir diing tài san Cong. 

b) Tp trung ngun 1irc dê dãu tu, hoàn thành dir an tr9ng dim nAm 2023, 
u'u tiên ngun vn di i'rng d trin khai cong trInh: M rng duè'ng BInh Mirth, 
duang vào bn 5,6,7,8 Cáng Cira Lô, chinh trang phIa Dông và phIa Tây di.thng 
BInh Minh, sam chinh trang dO thj phic vii du 1ch 2023. . . Chi dao quyt liêt, 
thirc hin dng b các giãi pháp dy nhanh giãi ngân vein du cong. Phn du 
näm 2023 hoàn thãnh chi tieu xây dirng khu dan cu kiu mu tai  kh,i dim d 
tiên hành dánh giá, so k& vâ xây dirng toàn din các khi con lai  Thuc hin tt 
cong tác bi thuang giái phóng mt các di.r an phiic v dtu giá quyn 5ir diing dt, dir 
an tr9ng dim. 

Cüng vâi doanh nghip, nhâ du tu dOn dc tin d dir an: Khu vui choi 
giãi tn Caa FJi sam dua vào sü ding trong nàrn du ljch 2023, Dai 1 Vinh - Cüa 
Lô, dung d9c so 5, nang cap dung São Nam. . .Huy dng các khách san, nba 
hang, h dan cung nba nithc trong du tu', chinh trang Co sà ha ttng. 

c) Trin khai 1p  quy hoach phIa Dông ththng BInh Minh. Thirc hin 
nghiêm quy ch quãn 1 quãng trung Bmnh Minh, dão Lan Châu, boat dng phia 
DOng du&ng Blnh Minh. Quan tam cong tác trt tçr do thj, quy hoach va xü 1' 
tnr?mg hçp xây drng không phép, trái phép, xây dmg ki t phIa Tây dumg BInh 
Minh dam báo m quan, phi hçp quy hoch. 
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4. Quãn 1 tãi nguyen, bão v môi tru'ô'ng, chü dng 1mg phó có hiu 
qua vó'i biên dôi khI hu, phông, chông và giãm nhç thien tat 

a) Tang ci.thng cong tác quãn I nhà nrnc ye dat dai, tinh minh bach  trong 

quãn 1 và si:r diing dt dai. Triên khai k hoach sir ditng dtt nãm 2023. Quan tarn 

quán 1 d.t cOng, dAt co s th? tir, ton giáo. Kiên nghj vói các ngành cap tinh ye 
thu hM các dir an chm tin d d thj xã có ngun hrc thu hut dAu tu. 

b) Nâng cao hiu qua quán l v tài nguyen, rnôi tnthng, irng phó vâi biên 
di khI hu, hoat dng khai thác nuc ngrn. Kiên nghj tinh nghiên cüu han  ch tác 
hai thiên tai nht là hin tu'çing nu'óc biên dâng len ánh hu'&ng bãi tarn. Tiêp ti1c triên 
khai d an thu gorn, xir 1 rác thai, nuóc thai giai doan  2021 - 2025. Thrc hin hiu 
qua ngày Chü nht xanh, lap dt them thüng rae mi ni khu vrc phIa DOng du?mg 
BInh Minh. Thuông xuyên ra quãn tong v sinh mOi tru'èng, cáo sang cat bãi bin. 
Du thãu, dôi mO'i each thirc quán 1' tot vic chãrn soc cay xanh thám cö. 

c) Chü dng, tang cumg kim tra trong cOng tác phông, chng thiên tai, cuu 
ho, ciru nan  theo phuong châm 4 ti chô, i'ng phó tInh huOng khn cp. Thrc hin 
t& các quy djnh v quàn l, bào v, phát trin rirng; phông, chng cháy ri'rng và xir 
l nghiêm hành vi gay cháy r&ng. 

5. Phát triên các linh viyc van hóa, xä hi và giãi quyêt các vn d xã 
hi btIc xñc, dam bão an sinh xã hi 

a) T chlrc và tuyên truyn các ngày l hcn, các sir kin quan trong, l hOi du 
ljch, cong tác phông chng djch. Nâng cao chit lugng cuc vn dng "toàn dan 
doàn k& xây dmg di sng van hóa", phung dat  chun van minh, chat lung kh& 
van hóa, khu dan cu kiêu mu. Triên khai thu tic xây dçmg nhà van hóa phuè'ng 
Nghi Tan, khu hânh chInh phithng Thu Thüy. Phát huy phong trào th dc th thao, 
dan vu tai  co s, chu trpng th thao thành tIch cao. Báo tn, phát huy giá trj di tIch 
ljch sir - van hóa gn vth phát triên du ljch. Chu tr9ng dAu tu co s& vt ch.t các ±a 
van hóa. 

b) Trin khai các chuong trInh dy h9c theo dung k hoach d ra, quan tam 
mOi trung giáo dic, cOng tác thu, chi, an toàn thirc phm tai  các trung. GiU 
vü'ng và nâng cao chit luqng truèng chun Quc gia. Tang cuO'ng co sà vt cht 
các truYng bce theo hung chun hóa và chun muc d 2. Tuyên ding giáo vien 
các tru1ng. 

c) Quan tarn dâu tu co si 4t cht, trang thit b Trung tarn y t thi xã và 
nâng cao cht luçrng khám cha bênh, di sng, thu nhp cña ngiRii lao dng tai 
các don vj y tê. Thirc hin tOt ké hoach bnh vin v tinh giai doan 2021 -2025, 
kim tra, giám sat, xfr l hành vi vi phrn an toàn thirc phâm, du'gc, y t4 Ui nhân. 
Thixc hiên tt cong tác c1ru ho cü'u cp cuu bin 2023. Nâng cao chat lung 
djch vii k hoach  hóa gia dInh. 

d) Thrc hin có hiu qua, kjp thi, dung quy djnh pháp lut các chInh sách 
an sinh xã hi. Dy manh  cong tác xuât khu lao dng, dào tao  ngh&  tao  yiêc lam 
cho ngithi lao dng gn vi triên khai d an nâng cao chit lung ngun lao dng 
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phiic vi du ljch gn vi giài quyt vic lam và xóa nghèo bn vitng giai dotn 
2021 - 2025. Co giài pháp giãm h nghèo, h cn nghèo ben vtthg. M& rng bao 
phü và t chirc thic hin t& các chInh sách bào him xã hi, bào hiêm that 
nghip nht là các ch d, chInh sách có hiu lirc thi hành tü nãm 2023. 

6. Nâng cao hiu liuc, hiu qua quãn 1 nhà ntr&c; day mtnh cãi cách 
hành chInh; thñc day chuyên dôi so. 

Dy mnh trin khai thirc hin có hiu qua k hoch so 66 - KHIThU ngày 
12/4/2022 v thrc hin Nghj quyêt so 05 - NQ/TU ngày 14/12/2021 cüa BCH 
Dãng b tinh v dy mnh câi cách hành chInh trên dja bàn tinh Ngh An giai 
don 2021 -2030. Tiêp tiic dâu tu ht tng cong ngh thông tin d trng bthc xây 
drng chInh quyên din tir, hoàn thin và trin khai h th6ng diu hành bC. Nâng 
müc d dch vi cong trirc tuyn len mirc d 3, mirc d 4; djch vi1 bisu chInh cOng 
jch, nâng cao hiu qua hot dng mt c1ra tIx thj xà tó'i các phu'ô'ng b.ng vic kt 
ni giái quyt thu tic hành chInh tr thj xã ti các phu'cng trén môi tru'?mg m1ng. 

Tiêp tuc rà soát, kin toàn to cht'rc, b may, nhân sij mt s Ca quan, dan vj, 
UBND các phumg, tuyn dirng can b các phung dáp mg yêu cu cOng vic. Rà 
soát, dánh giá hiu qua thirc hin cong vi, trách nhim cüa can b cong chirc, 
nguii dirng dAu. Nâng cao chit li.rçing can b thông qua cOng tác dào tao, bi 
duOng, sat htch. Tip tiic thirc hin 1 trInh c phn hóa Ban quãn 1 do thj thj xã 
theo van bàn sO 8395/UBND-KT ngày 26/10/2022 cüa UBND tinh, Co ch tçr chü 
cüa các don vj sir nghip. 

7. Thu'c hin tot cong tác quôc phông, an ninh; phông, chng tham 
nhüng, thirc hành tiêt kim, chông tang phi, giãi quyêt khiu ni, t cáo 

Tp trung chi do báo dam quc phông, an ninh, trt tir, lam tt cOng tác 
xây dirng 1rc luçmg, hun 1uyn chin d.u. Triên khai tuyn chçn và gçi cong dan 
nhâp ngü nàm 2023 dt 100% chi tiêu. Chü dng phông ngra, dâu tranh, ngàn chn 
kp thai các am muu, hot dng ciiia các th lirc thñ dich, dam bão an ninh viing bin, 
an ninh kinh t. Quan tam tInh hInh ti vüng dc thü, an ninh nOng thôn, an ninh 
mng. . .Chi dto nâng cao cht lung phong trào toân dan bào v an ninh T quc 
gn vi nâng cao chit luçmg mô hInh, t dan ph, khu dan cu an toãn v phông 
cháy chüa cháy. Dy mnh phông, chng ti phm, t nn xã hôi, tin diing den, 
lira dào, kinh doanh da cp. Tang cuè'ng hot dng Ban chi do 389 thj xâ. 

Nâng cao trách nhim cüa nguôi duTig du cp üy, chInh quyn, don v trong 
viêc tip cOng dan, giái quyt khiu ni, t cáo và kin ngh cüa cir tn. Thuing 
xuyên tuyên truyn ph bin giáo diic pháp lut, h trg tu pháp cho doanh nghip, s 
hóa dü' 1iu h tjch. Dy mtnh phông, chng tham nhQng, thirc hành tit kiêm, 
chng lang phi. T chtc thanh tra, kim tra d phông ngü'a, phát hin xà l 
nghiêm các trueing hçip vi phm. Quan tam giãi quyt các kin, kin nghi cUa 
ciir tn, các kt 1un cong tác tiêp dan, thanh tra, kiêm tra, kiêm toán, giám sat cüa 
HDNID thi xa. 
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Diêu 2. TO CHU'C THU'C HIIN 
1 - UBND thj xã, các ngành, các phu?ng nâng cao hiu 1rc, hiu qua chi 

do, diu hành t chirc thrc hin có hiu qua Ngh quyt cüa HDND thj xã; các 
vn d phát sinh trong qua trInh diu hành, giao UBND thj xa chü dng trInh 
Thumg trxc HDND thj xâ cho 2 kin trirc tiêp bang van bàn dê thrc hin. 

2 - Thung tr?c HDND, các Ban HDND, các t di biêu và các vj di biêu 
I-JDND th xã giám sat vic thirc hin Nghj quyt cña HDND thj xã. 

3 - U ban Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xA hi thj xâ xây 
dirng k hoach dông thii tIch crc giám sat, c vu, tuyên truyn, vn dng các 
tng 1p  nhân dan thirc hin Ngh quy& HDND thj xâ. 

4 - Các cp, các ngành, nhân dan, hrc luçing vu trang thj xã nêu cao tinh 
thin tir 1irc, tir cung, doân kt, khai thác tt mi ngun Iirc, phn du hoàn thành 
xut sc nhiêm vu nAm 2023. 

Nghj quyt nay du'cc HDND thj xã khóa VI kST  h9p thtr 8 ngày 21/12/2022 
thông qua và có hiu 1rc thi hành k tilt ngày 01/01/2023 .1. 

CHU TCHIV'  

- Liiu: VT, HDND..— .-ZLL.-  Thanh Long 

No'i nhân: 
- TT HDND Tinh (B/c); 
- UBND Tinh (B/c); 
- TI Thi ui', UBND liii xã; 
- Dai biêu HDND Thi xã; 
- Mitt trn to quOc, các doân the thj xâ; 
- Các tO clitrc, don vi, nganh lien quan; 
- TT HDND, UBND các phuO'ng; 
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