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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Till XA C1YA LO Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

N}HEM VJ, GIAI PHAP CHU YEU YE CHI DiO, DIEu HANH 
PHAT TRIEN KINH TE - xA HOI Tn! xA C1)'A LO NAM 2023 

(Ban hành kern theo Quyét djnh so 6'.// /QD-UBND ngày5 tháng 12 nám 
2022 cza UBND thi xâ C'ra Lô) 

Näm 2023 là nám bàn 1, nãrn giira nhirn kS', Co nghia rt quan tr9ng tto 

nn tang thirc hin các rniic tiéu, nhirn vii cña Nghj quyêt Dai  hi Dâng b thj xà, 

thirc hin co ch chinh sách dc th cüa tinh giành cho thj xã d tao  dà qua trInl-i phát 

triên lâu dài, ben v&ng cho thi xä. Dix báo, tInh hmnh Co nhtrng co hi, thuân ipi và 

khó khan, thách thlirC dan xen nhuTlg khó khàn, tháCh thirc së ngày càng nhiu han. 

TInh hInh chin tranh, xung dt the giói, giá ca leo thang, Su'C ép lam  phát, dich covid 

19 có biên the rnói và nhiêu dich bênh khác; biên dôi khI hâu, thiên tai, han  han tip 

tiic din bin phirc tap; dOi hOi các cap cac ngành, CáC da phixang phài tip tVc  d& 

mói ta duy, hành dng quyt 1it, hiu qua han, n hrc phn du vi quyt tam cao 

thirc hin thành cong các mi tiêu, nhim v11 k hooch näm 2023, tao  tin d và 

buâc phát trin nhanh, bn vi)ng th xã. 

Thirc hin Quyt djnh so 4378/QD - UBNID cüa UBND tinh ngày 
30/12/2022 Cua UBNID tinh ye viC giao chi tiêu k hoach kinh t xâ hi näm 

2023, Cong van so 5383/SKI-IDT - TH Cüa S K hoach - Dâu tu ngày 3 0/12/2022 

v vic thông báo chi tiêu k hoach kinh t xã hi nãm 2023, Nghj quyt s 14/NQ 
- HDND ngày 21/12/2022 cüa HDND thj xã v k hoach  phát trin kinh t - xà 

hi, quc phông - an ninh nàm 2023; dê thirc hin thing igi miictiêu, nhiêm vii 

hoach phát trin kinh t - xã hi dã dê ra, UBND thj xa yêu câu cac phông, ban, 

dan vj thj xâ, UBND CáC phrnmg quán trit phuang châm hành dng cña ChInh 

phñ da d ra trong näm 2023 là" Doàn kêt k ctrong, ban linh linh hoit, dôi 
mi sang tjo, klp  thôi hiu qua" vâi phuang châm "Doàn kt, thông nht, chü 
dng, linh hot và tr9ng tam, tr9ng diem"; trên CO S can ir vào chi tiêu, nhim 

vi và giâi pháp cüa CaC Quy& djnh, van bàn, Nghj quy& cüa KDND, UBND CáC 
cp chü dng và n h.rc phn du, th chirc thirc hin, trong do can tp trung cao CáC 
nhim vi và giài pháp chü yu sau day: 

I. QUAN DIEM VA TRONG TAM CH DAO  DIEU HANH 
1. Barn sat và triên khai thirc hin kp thai, hiu qua CáC Nghj quyt, chi dao 

cüa ChInh phñ, Tinh üy, HDND, UBND tinh, Nghj quyt Dai  hôi Thi xã 1.n thi'r 
VI nhim k' 2020 -2025. Cüng cÔ, m& rng và tang curng khi doàn kt, huy 
dng sirc manh  tng hgp cüa ca h thng chInh trj, cüa toàn dan và cong dng 
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doanh nghip n 1irc phn du vó'i quyt tam cao nht d thirc hin thânh cong 

toàn din các muc tiêu, nhim vii, k hoach cña näm 2023. 

2. Tip tic di mi phuang thCrc chi do, diu hânh theo hrnfcng dông b, 

thng nhãt, chü dng, linh hot, bâo dam có tr9ng tam, tr9ng dim. Chü dng di 

vó'i m9i tInh hung, nhy ben nm bt nhirng din bin mon cüa tinh hInh, có 

phuang an trng phó kp thi, linh hott, quy& 1it xir 1 hiu qua các vn d phát 

sinh. Nâng cao trách nhim cüa thành viên UBND thj xã, ngui d(rng du các 

phông, ban, dcm vj trong cOng tác chi do, diu hành dam bão kjp thai, khoa h9c, 

hiu qua. 

3. Tp trung thçrc các nhirn vi tr9ng tam: Rà soát, dánh giá giü'a nhim ki 

dui hi Dáng các cap; thirc hin Ngh quyêt so 01 - NQ/TU cüa TInh üy, Nghj 

quyêt so 06/2021/NQ - HDND ngày 13/8/2021 cüa HDND tinh; hoàn thin, phé 

duyt, cong khai, du thu: Quy hoch phIa Dông du'&ig BInh Minh, các khu do thi, 

các khu am thrc. ..tp trung triên khai xây dyng dir an trpng dim: M rng dung 

BInh Minh, dung vào ben 5,6,7,8 Câng Cira Lô, chinh trang phia Tây dung 

BInh Minh. 

4. Barn sat tInh hInh thirc tin, tn dicing mç1 co hOi  d dy rnanh thuc hiên 

chuung trInh phc hi và phát trin kinh t xã hi, thiiic dy tang tru'onng kinh t. 

Dy rnnh cái cách hành chInh và xern day là khâu dt phá; dM mó'i quãn l diu 

hânh các hoat dng quán 1 nhà nu'óc trên nên tang cong ngh thông tin, vn hành, 

quán 1 h thng IOC. Rà soát, ntng cao chat Iu'çrng di ngi can b cOng chü'c. 

5. Phát triên van hóa ngang tarn vó'i kinh t, chInh tn, xã hôi. Cha trong phát 

triên, phát huy giá trj van hóa, nâng cao chat 1u'cng ngun nhân hxc nht là nhân 

1irc phic vii phát triên du lich, day mnh üng diing khoa hQc ki thuât, cOng ngh 

trong tang nãng sut lao dng. Thuc hiên tot vn d an sinh xã hôi, báo v mOi 

tru'Ong, chü tr9ng giâi pháp hin ch tác hai  cüa nuc biên dâng; quan tarn, chãm lo 
dOi sng vt chit, tinh thn cho nhân dan. 

6. Tiêp tc cüng cO, giü vü'ng quOc phông, an ninh; bào dam n djnh chInh 

tn, trât tu an toàn xã hi, an toàn phát tnin kinh t xä hôi. EMy rnnh, nâng cao 

hiu qua cong tác di ngoi. PhO bin kp thO'i các chü truGng cüa Dàng, chinh 

sách cüa Nhà nu'óc dOng thO'i có trách nhim cung cp các thông tin chInh thirc 

cho các cci quan thông tan, báo chI, báo darn thông tin chInh xác, dy dü, kip thi 
và rninh bçtch gop phân to dOng thun trong x hi. 

II. NHIIM VIJ, GiAI PHAP CHU YEU 

1.Tiêp tiic chi dto thiuc hin chu'ffng trInh hãnh dng, các nhiêm vu 
tr9ng tm thii'c hin Nghj quyt Dti hi Bang các cp 
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T chi'rc dánh giá so kt giüa nhim kST thirc hin Nghj quyt Dti hi Dáng 

thj xã ln thu VI. Tip tçic trin khai hiu qua Nghj quyêt s 01/NQ - TU ngày 

14/6/2021 cüa Tinh üy v xây dçrng và phát triên thj xa Cira Lô den nàm 2025 và 

nhithg nãm tiêp theo, Nghj quyêt so 06/2021/NQ - HDND ngày 13/8/2021 cña 

HDND tinh ye quy djnh mt so co ch, chInh sách dc thu h trq thj xã Ci:ra Lô 

phát triên kinh t xã hi giai don 2021 - 2025. 

Triên khai quy hoach thj xA thii kS'  2021 - 2030, ttm nhIn dn nàm 2050 

sau khi duqc phê duyt. 

2. Kiêm soát hiu qua dlch Covid 19; triên khai chtro'ng trInh phiic hôi 

và phát triên kinh tê. 

a) Tip tVc  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 phuong an irng 

phó hiu qua vôi các tInh hung djch có th xy ra. Thrc hin tiêm vcxin phông 

Covid 19, nhât là tiêm cho tré em tü 5 dn 12 tui. 

b) Chu dng xây dirng, trin khai k hoch phic hM và phát trin kinh t 

khà thi, hiêu qua, tuclng üng vi mire d cüa dich bnh. Triên khai các chInh sách 

mi duçic Trung iicing, HDNID tinh, UBND tinh ban hành. Dy manh cong tác thu 

ht du tu các dir an, ph& hçp vi các nhà du tu sm trin khai khu dO thj ti 

phu?ng Nghi Huong, khu dO thj phung Nghi Thu, khu m th1rc t,i phixmg Nghi 

Thu, khu m thirc ti Nghi Hôa. Trên co s& nguôn 1irc ye dt dai, tp trung thu hut 

du tu các dir an, các d1r an du lich dich vu cao cp. 

3. Thrc hin dông bI các giãi pháp ho trçr, thñc dy tang trir&ng các 

ngành, Iinh virc gn vó'i nâng cao nang suât, hiu qua và sü'c cinh tranh. 

a) Phát trin nông nghip, ngtr nghip: Co chInh sách, giãi pháp h trq phát 

triên nông lam ngu d tto bn vQng nn kinh t. Rà soát hot dng các mô hInh kinh 

t, phát trin kinh t h gia dmnh Va tIm kiêm giài pháp dãu ra cho các san phrn. 

Trin khai k hotch san xut nông nghip dung thè'i vii, dua các giông cay trông có 

näng suit vao san xut, khuyn khIch du tu' san xut nông nghip sach,  nông 

nghip cOng ngh cao. Phát dng trông hoa cuc bién ti co quan, don vj, khu virc 

trung tarn to diem nhn cho thj xà. T chu'c tot cOng táe phông chng djch bnh cho 

gia sue gia earn. 

Khai thác hái san xa b?i gn vci thçrc hin quy djnh v dánh bt và truy xut 

ngun gc thüy san, có giãi pháp nâng cao hiu qua sau khi dánh bt thüy hái san. 

Trién k.hai phuong an di di kho dOng lnh t?i  phu'rng Nghi Tan dn vj tn mO'i dam 

bâo v sinh rnOi tru'mg. 

b) Phát trién cOng nghip, tiêu thu cOng nghip: Lam vic, nm tInh hInh d 

dng hành, tháo g khó khàn ho?t dng nhà may sUa, bánh ko Tràng An, ma 
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rng nhà may s€1a Vinamilk. Nãng cao chat lu'çing san phâm dt OCOP, phân dâu 

mi phuô'ng xây dirng san phm mang tInh dc truTig. Kêt nôi vi các dcrn vj, siêu 

thj, trung tam thi.ro'ng mi, trang thuang mi din ti:r ban san phm tM x có 

thrnmg hiu; quy hotch các dja diem d trung bay san phm OCOP thj xä d du 

khách tham quan, mua sm. 

c) Phát trin thuo'ng mti, dch vii: 

Xây drng, triên khai phu'og an du tu, nâng cp các chg: Chc Horn phuè'ng 

Nghi ThOy, Chçi hãi san tti phuOng Thu Thüy, chçi ti ben cá phuO'ng Nghi Tan, thu 

hut them siêu th mini. Kiêrn tra cht lu'cing hang hóa, phOng chng gian 1n thu'ong 

rnai, kiêrn soát giá cá các mt hang. 

Triên khai ké hotch du ljch 2023, tO chñ'c sO'rn các hot dng lê hi du ljch 

2023 vào tháng 3, tang cung tuyên truyên du ljch Cra LO, kêt nôi tour tuyên, to 

chñ'c các hott dng, sir kin mang tInh dt phá, khác bit so vói các nàm d thu 

hñt khách du Uch. Nãng Co SG h tang, chit lu'ç'ng djch v cña he thng nhà 

hang, khách stn, CaC diem den, diem check in dp, hin dii.Triên khai sóm, hiêu 

qua d an rnó'i v to chác và quân 1 hot dng xe din 4 bánh Va mO to nuó'c. 

d) Tp trung trin khai thirc hin chuyn di s và ly kinh th s lam dng 

lrc phát trin, thirc hin xây dimg chInh quyn s& xã hi s, thirc hin hiu qua k 

hoch s 89-KHIThU ngày 20/12/2022 v Nghj quy& s 09 - NQ/TU ngày 

25/8/2022 cüa BCH Dâng b tinh Ngh An ye chuyên dOi so tinh Ngh An den 

nàm 2025, djnh hung dn nàm 2030, hoân thành h thông diu hành thông minh 

IOC. Phát trin các ngành djch vi t'rng ding cong ngh hin di, giá trj gia tang 

cao nhu buu chInh, vin thOng, tài chInh, ngân hang, bâo him. . .Tao diu kiên 

thun 1i phát trin các loii hInh dch vii vn tâi, phát trin cáng bin, nâng cao 

náng suit bc d hang boa Cáng Cira Lô, phát trin logistics. Tip tic thirc hin 

dng b, hiu qua các bin pháp c cu 1i các t chic tin diing gän vi xir 1 nçi 

xtu. Dy mtnh cuc 4n dng "Nguè'i Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam". 

Tang cumg cOng tác quân l thj truông, phông chng buôn lu, gian ln thuo'ng 

mai. 

e) Thñc dy phát trin kinh t tu nhan, dy minh khi nghip, di mdi, sang 

tao, phát trin doanh nghip trong nct' gii. Nâng cao hiu qua hoat dng cüa các 

hçip tác xã, các hi ngh nghip, quan tam dào tao, bi duOng nâng cao ngun 

nhân lirc là di ngü quãn 1,2 d hçip tác xà nâng cao nàng liic t6 chuc, quàn trj, diu 

hành. Tto diu kin cho h kinh doanh cá th phát trin thành doanh nghip. Co 

cor ch& chinh sách d h trg các doanh nghip, hçip tác xà khôi phic va phát trin 

san xut kinh doanh. T chuc các cuc dôi thoi vi Doanh nghip tren da bàn, 

kp th?ñ xr 1 nhirng phân ánh và kin ngh cña doanh nghip. 
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4. Tp trung các ngu1n hrc d phát trin h thng kt cu h tang; dy 

mnh giãi ngân von dâu ttr cOng; tang ctrrng quãn 1 hiu qua thu, chi ngn 

sãch. 
4.1. Huy dng các nguôn 1?c  du tu, chñ tr9ng ngun içrc xã hi boa dê xây 

dçrng kt cu h tng ngày càng dng b. Khuyên khIch mnh me các thành phân 

kinh t tham gia du tu, gop vn xay dçrng kt cu ht tng. Thrning xuyên kiêm 

tra, don dc, lam vic vi các phuèng v xây drng khu dan cu kiêu mu, phân dâu 

näm 2023 hoàn thành chi tiêu xây dirng khu dan cu kiêu mu tti khOi dim dê tin 

hành dánh giá, sa kt và xây dirng toàn din các khi con 1i. Quàn 1 chat che 

vic phân b h trq xi mãng cho các khOi, da bàn dan cu dam bào cht luçmg, s 

luçing dCing, dü theo yêu cu. 

Nâng cao cht lugng cong tác quân 1 du tu và xây dirng, quyt toán vn 

du tu các cong trInh. Tp trung trin khai hiu qua k hoch du tu cong trung 

hçn giai don 2021 - 2025, k hotch dâu tu cOng näm 2023. Tp trung nguOn 1?c, 
u'u tiên du tu cho các cOng trInh tr9ng dim theo chü truang cüa Ban ThuOng vi 

Th ñy, Ngh quyêt cüa HDND thj xa, các cOng trInh sp hoàn thành, các cOng 

trInh Rn mang tInh cht lan tOa và ành hu&ng lâu dài qua trInh phát trin cüa thj 

xä. Dy nhanh tin d xây drng các cOng trInh tr9ng diem nhu: M rng dung 

BInh Minh, dtrrng vào ben 5,6,7,8 Cãng Cira LO, chinh trang phIa Dông và phIa 

Tây durng BInh Minh, sm chinh trang dO th phiic vi du ljch 2023... 

Phi hçp vi các ngành cp tinh trin khai các dir an trên dja bàn: Dti 1 

Vinh - Cira Lô, dung d9c s 5, du?mg Sào Nam. Phi hçp vth doanh nghip tap 

trung trin khai dçr an: Khu vui cho'i giài trI Cira Hi phn du dim vào hot dng 

he 2023, dir an m& rng nhà may süa Vinamilk. 

Quan tam du tu, chinh trang h thing chç: Chcr Horn phuO'ng Nghi Thüy, 

chg Hãi san phuOng Thu Thüy, chç' ti bn cá phuO'ng Nghi Tan, thu hñt them siêu 

thi mini. 

4.2. Triên khai quyët liêt, dOng b, chü dông, tIch cii'c, hiu qua các giãi pháp 

thüc dy giài ngân vn du tu cOng. Yêu các các chü du tu', các phung chü dng 

chun bi rnçi diu kin t& nht dê hoàn thành các thu tc du tu', nâng cao tInh sn 

sang d giãi ngân vn cua các dr an ngay sau khi du'çc giao k hotch vn. Gn cht 

trách nhirn cüa ngu1i dirng du cp üy, chInh quyn các cp trong chi dto thrc hin 

giái ngân vn du tu' cOng. Nàng cao ch.t 1ung cong tác 1p kê hoach, chun bj dâu 

tu', chun bj thrc hin dr an và du thu. Rà soát dé trin khai thirc hin dánh giá 

giü'a nhim kST ké hotch dâu tu' cOng trung htn giai don 2021 -2025. 

4.3. Sit chat k 1ut tài chInh - ngân sách & các cp, co quan, don vj; ch.p 

hành d? toán ngàn sách nhà nu&c dung quy dnh cüa pháp 1ut; dy manh  thanh 



6 

tra, kim tra và cong khai, minh bich vic sr diing ngân sách nhà nuóc. Dy mtnh 

thirc hin ci ch dc thñ cüa tinh theo Nghj quyêt so 06/2021/NQ - HDND ngày 

13/8/202 1 cüa HDNID tinh, tp trung bM thuèng GPMB, lam ha tng và xây dirng 

phucing an du giá dt d phn du dat  dir toán HDNID th xA thu ngân sách bng 

tin du giá quyn sir dçtng dt 345 t dng. Dy manh  cong tác thu ngân sách, 

khai thác ngun thu mói, kim tra, truy thu thug các t chirc, Ca nhân con nç' dung 

và phn du dat,  vuçit dr toán HDND thj xã giao. Thrc hin tit kim chi, chi có 

tr9ng tam, tr9ng dim, cong trInh tr9ng dim theo Ngh quyêt HDND thj xä, cong 

trmnh trà nçi. Chü dng can di ngun Fçrc dam bão dy dü các khoàn chi, dành 

ngun 1rc thirc hin cái cách tin lucrng tr ngày 0 1/7/2023. 

Quàn l hiu qua tài san công, quán l vic tang giàm tài san cOng nht là 

tai các co quan, don vj thirc hin vic sat nhp. Thirc hin tM cong tác thirc hành 

tit kim chng lang phi. 

5. Chm to, phát trin van hóa, con ngu'à'i Cu'a Lô dáp ü'ng yêu cu 

phát trin nhanh, ben virng thj xã, thiyc hin tiên b, cong bing xä hi và 

nâng cao dôi sng vt chat, tinh than cho nhân dan, gin kt hal hôa vói phát 
triên kinh tê 

5.1. Tp trung triên khai hiu qua các ngh quy&, k hoach v phát trin bn 

vmg, nâng cao chit luçng giáo due, di mi can bàn, toàn din trong giáo due. Duy 

trI, nâng cao tiêu chI, tang ci.thng Co s vt cht trang thit b dy h9c theo huóng 

chun hóa và chun mrc d 2. Rà soát s luçing giáo viên d tuyn dung, diX s 

luçing theo ding yêu cu. Bôi dumg, nâng eao chat lu'gng giáo viên dam bào 

chuo'ng trInh giáo diic ph thông mdi. Thirc hin có hiu qua các cuc vn dng, 

các phong trào thi dua ngành giáo diic. Chi dao  các trixng hoàn thành kim tra 

djnh kST, h9c ki, to chrc và phi hcip t chi'rc thành cOng các k' thi. Quan tam v 

sinh môi truô'ng, an toàn thirc phârn; cOng tác thu chi, xâ hOi  hóa  tai  các tru?ng. 

5.2. Tp trung cOng tác tuyên truyên nhân ngay k' nim 1n cüa dt nuc, 

cOng tác phông chng dch, cOng tác du lch Ci'ra Lô 2023. Dy manh  th?c hin k 

hoach cüa UBND tinh ye trin khai Nghj quy& s 33 —NQ/TU cüa BCH TW khóa XI 

v phát trin van hóa con ngu'èi Vit Nam; tip tiic thirc hin d an "Nâng cao cht 

lugng di sang van hóa thj xã giai doan  2021 -2025", nâng cao cht luçmg phong 

trào "Toàn dan doàn kt xay dirng dcii sng van hóa, phung chun van minh dO thi, 

cht luçxng khi van hóa, gia dInh van boa, khu dan cu kiu mu, du tu co s vat 

cht nhà van hóa các khôi. Trin khai xây dmg nhà van hóa phuè'ng Nghi Tan, khu 

hành chInh phu0ng Thu Thüy dam bào thit ch van hóa 2 phung. Phat huy phong 

trào th dc th thao, dan vu ti co' sO', khu dan cu, chtt tr9ng th thao thanh tIch cao, 
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t cht'rc cuc thi, hi thi to phong trâo thi dna, không khI sôi ni. Tang cuô'ng kim 

tra các hot dng van hóa, djch vi van hóa. 

5.3. Chü dng triên khai các bin pháp dir phông, di7r báo, phát hin srm, 

khng ch kjp thai djch bnh, không d djch bnh büng phát. Du tu Ca si vt 

chit Trung tam y t thj xã, tram y t các phung, nâng cao cht luçmg khám chüa 

bnh. Quan tam den di séng, thu nhp cña ngui lao dng tai  các don vii, nâng 

cao chit lu'çmg nhân 1irc tr?m y t, Trung tam y t th xä. Thrc hin tiêm chüng 

vacxin covid dy dü, diing tin d theo huó'ng dn cüa B Y t. Thirc hin tot K 

hoach bênh vin v tinh giai dotn 2021 - 2025, kiêm tra, giám sat, xi:r l hành vi vi 

phm an toàn thirc phâm. Tuyên truyn, giài pháp d nâng cao t 1 nguñ dan tham 

gia bão him y t, bào him xä hi t11 nguyen,  bào him y t. Thçrc hiên t& ctru h 

ciru nin, cp ci'ru bin 2023. Duy trI và phát huy kt qua d an dan s, chäm soc sirc 

kbóe sinh san, giãm t 1 sinh con th1r 3 và xir l nghiêm truèng hçip vi pham. 

5.4. Gàn kt cht ch phát trin giáo ditc dào tio, giáo diic ngh nghip vói 

phát trin ngun nhân lirc. Triên khai dê an nâng cao chat 1uçing ngun lao dng 

phc vi du ljch gn vi giãi quy& vic lam và xóa nghèo bn vng giai doan  2021 

- 2025, phát triên thj tru'ng xuât khâu lao dng, tang cung cOng tác quán l xut 

khu lao dng theo hçip dng. Dôi môi và nâng cao cht 1ucng giáo diic ngh 

nghip, chit tr9ng dào tio ngun nhân 1ixc chat 1u'ng cao, tang nhanh ti l lao 

dng qua dào tao  có bang, chirng chi d nâng trn k' nang lao dng. Thuc hiên 

nghiêrn quy djnh v an toàn v sinh lao dng. 

Thrc hin có hiu qua, kjp thèi, dnng quy djnh pháp 1ut các chInb sách an 

sinh xã hi. Thtrc hin hiu qua phong trào" Dn on dáp nghia". Quan tam nhà 0' 

cho ngu0'i có công, di tuçing chInh sách. Thrc hin nghiêrn the quy djnh v 

phông, chng tai nan,  thu'ong tIch, chOng bao  1irc, xâm hal  tré em. Tip tic thirc 

hiên tt các chInh sách chäm soc và phát buy vai trô ngu0'i cao tui, thiic dy bInh 

ding giâi và vi sir tin b cüa ph nU, bào dam thiic cht, hiu qua. Dy manh,  da 

dng hóa các boat dng truyn thông nhm nang cao nhn thirc v bInh ding gi0'i. 

Chü tr9ng phOng chOng t nin xä hi. Ma rng bao phü bão him xà hôi, báo him 

tht nghip nht là bâo him t1.r nguyen. TO ch0'c thirc hin tht ch do, chInh sách 

BHXH, BHTN, BHYT. 

5.5. Tiêp cn và áp diing các tin b khoa h9c cong ngh vào san xuât và 

dô'i sOng, diêu hành co quan nhà nuóc, nâng cao hiu qua sü' ding phân mm 

VNPT, phn mêm quân l hi hpp. H trg phát triên than hiu tp th cho các lang 

ngh& ñ'ng diing cOng ngh trong bào quan, ch bin các san phAm, chän nuOi, trng 

tr9t cay nông nghip có gia trj kinh tê cao. Tiêp tiic trin khai d an bão tn ngun 

gen hoa cue biên. 
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6. Quãn 1, khai thác, sü' diing có hiu qua, bn vü'ng ngun hyc tãi 

nguyen, bão v môi tru'o'ng song; chñ dng ñ'ng phó có hiu qua vó'i biên dôi 

khI hâu, phông, chOng vã giãm nhç thiên tai. 
6.1. Day mnh cong tác tuyên truyn phô biên pháp 1ut ye tài nguyen và môi 

trumg. Tang cumg cOng tác quán 1 nhà nithc ye dt dai, tài nguyen, tang tinh 

minh bich trong quán 1 nhá nuc ye dt dai. Thung xuyên kim tra, rá soát de 

dy nhanh tin d cp GCNQSD dt 1n du cho các h và tin tOi cp giy 

CNQSD dt theo nhu câu. Thirc hin dir an "Xây drng ho so dja chinh và co s& dü 

1iu quán 1,2 dt dai, xây dirng co si dü 1iu dja chInh", ke hoich sir dçtng dat näm 

2022, quy hoch sr dçing dat giai don 2021 - 2030. Tang cuing kiêm soát dat 

cOng. Thirc hin tOt cong tác giái phóng mt b.ng các dir an tr9ng diem, phc vt 

du giá quyn sir ding dat, cp üy chInh quyn, doãn th phi hcp nhun nhuyn 

trong tuyên truyên, giái phóng rnt bang phiic vii du giá dat. Xây dçrng phu'ong 

an, k hoich du giá dat linh hoit, cii the, phân dâu dt 345 t' dông thu tü tiên dat. 

Quan tam h tng các khu dâu giá, tái djnh Cu. 

Nâng cao hiu qua, xây dirng quy ch phOi hçip don v trong quàn 1, xir 1 

vn d lien quan dt dai. Rà soát các quy trinh thu tiic lien quan lTnh vçrc dt dai 

thuc thm quyên d tham muu sira di, b sung, thay th nhm rut ngn thai 

gian, to diu kin thun igi cho ngthi dan và doanh nghip. Kin nghj vi các 

ngành cp tinh v d1r an khOng trin khai, dir an chm tin d d thu hi và thu ht 

nhà du tu có tim luc. 

6.2. Tp trung chi dao,  thirc hin t cOng tác bâo v môi trithng nhm to 

chuyn bin mnh me trong nhn thu'c và hành dng cüa mçi ngui dan, xay dirng 

thirc bão v mOi trung tr& thành np sang, van hóa. V.n dng nhân dan, ngui 

tiêu dñng hmn ch sir ding d dung bang nhua, tiên ti sir dçing yât lieu than thiên 

môi tru'Yng, kin nghj vi các ngành cp tinh giái pháp hn ch ânh hithng cüa hin 

tugng nu'c bin dang ánh hu&ng tó'i bài bin Cira Lô. Tip tiic trin khai d an thu 

gom, xir 1 rác thai, nuc thai tren dja bàn thj xä giai doin 2021 - 2025; ngày chü 

nht xanh, câo sang cat bãi bin; thirc hin thu gom rác và xi1r 1 rác thai nhanh chóng, 

tránh tInh trtng rác tn d9ng. Tip tiic chi do yiêc du ni xà thai vào h thng thoat 

nithc các khách san, nhà hang phIa Tây dung BInh Mirth yào h tMng chung cüa thj 

xã. Vn dng nhân dan tang t 1 xir diing nuc may, hn ch khai thác nuc ngm. 

Quan tam mOi trung các lang ngh, chg, bn ca, xü 1)2 nuóc thai ti phu&ng Nghi 

Tan, Nghi Thüy. Thm djnh, kim soat cht chë danh giá tác dng môi trung di 

vâi các di,r an. Tiêp tiic tang cu'ng cOng tác thanh tra, kirn tra yjêc tuân thu quy 

djnh pháp 1ut trong linh vi1c báo v rnOi truè'ng. 
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7. Nâng cao hiu hyc, hiu qua quãn 1 nhà ntr&c, dy mnh cãi each 

hành chInh, thüc day chuyên dôi s, phát triên kinh tê so và xã hi so. 

7.1 Triên khai thirc hin có hiu qua kê hoach so 66 - KM/ThU ngày 

12/4/2022 v thirc hin Nghj quyt s 05 - NQ/TU ngày 14/12/2021 cüa BCH 

Dáng b tinh v dy mnh cãi each hành chInh trên dja bàn tinh Ngh An giai 

doan 2021 -2030, thçrc hin có hiu qua các nhim vii tr9ng tam cüa kê hoch 

CCHC thj xã nàm 2023. Rà soát, cài each TTHC theo huóng minh bach, cái tin 

quy trInh, dan gián hóa, giâm th?ii gian thirc hin. Nâng cao cht luçmg, hiu qua 

hot dng cüa Trung tarn giao djch mt ci1a tr thj xâ tth các phu'?ng. Sit chat ki 

luât, kS'  cro'ng hành chInh, nâng cao do dirc cong vi, d cao trách nhim cüa 

nguYi dimg du. 

7.2 Tiêp tiic rà soát, sap xp 1ii to chrc b may các co quan, dan v theo 

quy dnh gn vi d an v trI vic lam, tinh gián biên ch. Tiêp titc rà soát, kin 

toàn t chirc, b may, nhân sir mt so co quan, dan vj, UBND các phu'mg, tuyn 

diing can b các phuing dáp 1rng yêu câu cOng vic. Quan tam, dào to nâng cao 

trInh d chuyên mon nghip vi, k nàng mm cho di ngü can b cong chüc, th?c 

hin sat hich cong chirc, thi dua khen thu&ng gn vi thirc hin nhim v, cong vu. 

Tiêp t11c thirc hin cô phn hóa Ban quân 1 do thj thj xã theo van ban s 

8395/UBND-KT ngày 26/10/2022 cüa UBND tinh. 

8. Dam bão quôc phông, an ninh và trt tir an toàn xã hii; nâng cao 

hiu qua hot dng cilia các co quan tu' pháp 

8.1. Tp trung chi do báo darn cong tác quc phông, an ninh, tr.t tir. Tang 

cu'ng chi do thirc hin cOng tác dam bão an ninh biên gió'i, tuyn bin, an ninh 

xã hi, an ninh kinh t, an ninh thông tin, bâo v bI mt nba nuc. Bão ye an toàn 

các doàn lãnh dto Dáng, Nhà nuc, khách den thäm quan, lam vic, nghi duOng 

tai thj xä. Xây dirng hInh ãnh ng1.rii can b cOng an trén ph bin "dçp trong lông 

dan, than thin trong lông du khách" giai don 2021 - 2025. Dy mnh phông, 

chng ti phtm, t nn xâ hi, xir l cho vay nng lai, tin dçing den, an ninh phi 

truyn thng, an ninh mng. Tang cuông hoat dng Ban chi do 389 thj xâ. 

Tang cung cOng tác tuyên truyn ph bin giáo dc pháp 1ut, h trg tu pháp 

cho doanh nghip. Thire hin tOt cOng tac ch'ng thixc, h tjch và vn d lien quan 

linh vrc tu' pháp, kim soát hot dng van phông cOng chg tu'. 

8.2 Barn sat kê hoch thanh tra nãrn 2023, triên khai k hoach thanh tra có 

tr9ng tam, tr9ng dim, phñ hcip vói yêu cu phát trin kinh t xã hi. Nâng cao chit 

lu'ang cOng tác thanh tra, tp trung vào các linh virc d phát sinE tiêu cçrc, tham 

nhüng, thanh tra dt xut khi phat hiu du hiu vi phtm pháp lut. Dy manh, dOn 

dc vic thirc hin cac kt 1un sau thanh tra, kirn toán. 
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8.3 Nâng cao trách nhirn cüa ngui diirng du cp üy, chInh quyn da 

phuang, dan v trong vic tip dan, giãi quyt khiu ni t cáo. Tang cumg kim tra 

trách nhim cüa thu tru&ng các phông, ban, dan vj, lAnh do UBND các phuô'ng 

trong cong tác tip dan, giái quyt dan thu' khiu ni t cáo. Tiêp titc t chüc trin 

khai thi hành Lut PCTN nàm 2018, tang cuô'ng vic quán trit vá th?c hin Chi thj 

s 04 - CT/TW ngày 02/6/202 1 cüa Ban BI thu v tang cu'mg sir lãnh dio cüa Dâng 

di vri cong tác thu hM tài san b tht thoát. 

9. Dy mtnh cong tác thông tin tuyên truyên, tto sr dông thun xã hi, 

phát huy sfrc mnh tong hqp thrc hin thäng 1ç1 k hoch nàm 2023 và kê 

hoach 5 nàm 2021 - 2025. 
Lam têt cong tác thông tin truyn thOng, tp trung tuyên truyn xây drng xà 

hi lành mnh, sng và lam vic theo Hin pháp, pháp 1ut. Tp trung thông tin, 

tuyên truyn duo'ng lOi cüa Dãng, cong tác phông chng djch. Du tranh phân bác 

các luân diêu sai trái, thñ dich, thông tin xu, dec. Nâng cao chit 1uçng, báo dam 

an ninh, an toàn h thng thông tin, báo chI, internet co' quan, t chtrc. 

Phát huy vai trô cüa các co' quan dan cir, cüa Mt trn To quc, các doàn th 

nhân dan, các phuang tin thông tin dai  chiiing trong vic giám sat can b, cong 

chi'rc thirc thi nhim vii. Lam tM Cong tác dan van; tuyên truyn 4n dung, to 

dng thun xã hi, phát huy src mnh cüa khéi di doàn kt toân dan trong xây 

dirng và thrc hin các chü truang, chInh sách cüa Dâng và Nhà nithc. Tang cumg 

t chirc déi thoti vâ tip nhn các kin phán bin xã hi d t?o  sir dng thun 

cao Va phát huy sirc mnh cua toàn xä hi, gop phn thrc hin thing lcd các mic 

tiêu, nhim vii phát trin kinh t xã hi. 

10. Tang cuO'ng Cong tác phOi hqp vói các so', ban, ngành cap tinh; 

UBND thj xa vó'i các Ban xây drng Bang, HEDND, các doàn th thj xä quyt 

tam thrc hin thãnh cong nhim vii, mi1c tiêu Va giãi pháp ct ra 

10.1. Day mnh phi hp vâ tranh thu s1.r giup do' cüa các b, ngành trung 

uang; cap tinh, tang cu'o'ng cOng tác phôi hp gia UBND các cp vâi các Ban xây 

dung Dâng, Dáng üy, HDND các cap trong vic kiêrn tra, theo dOi, giám sat nhm 

nâng cao hiu qua qua trInh thrc hin các miic tiêu, nhim vij dã d ra. 

10.2. Tang cu'ng phi h9'p giQ'a UBND vo'i Uy ban Mt trn T quc các 

cap, các doàn th chi do tuyên truyn, vn dng doàn viên, hi viên, phát huy 

quyën lam chU các tO chüc x hôi, hi và cüa nhân dan trong imi linh vuc, tçto su 

dng thun xà hi, tang cuè'ng khi di doàn kt toân dan thrc hin mTc tiêu phát 

trin kinh t - xã hi näm 2023 theo Nghj quyêt cüa HDND thj xã và các giai pháp 

diu hành cüa UBND thj xã tii Quyêt djnh nay. 
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II. TO CHI1JC THVC HIN 

1. Thu truô'ng các phông, ban, do'n v thj xä, Chü tich  UBND các 

phu'b'ng và các clo'n vl  lien quan 
- Can cur vào nhim vi, chi tiêu k hoach duçc UBND thj xa giao d xây 

dirng k hoch t chiirc trin khai thirc hiên, trong do phãi xác djnh rô mic tiêu, 

nhim vu, tin d thirc hin, phân cong nguèi chu trách nhim v trng ni dung 

cong vic. 
- Tp trung và chü dng chi dto, diu hành thiic hin có hiu qua các nhim 

v, giãi pháp dã nêu trong Quyt djnh nay, các chñ tnrong, bin pháp và chju trách 

nhim tnrc UBND thj xa v vic trin khai thirc hin trong linh vuc, da bàn và theo 

churc nãng, nhim vii duçc giao. 

- Thumg xuyén kiêm tra, giárn sat tin d vã dánh giá kt qua thrc hin 

chuong trInh, k hoch dä d ra; chñ dng xfr 1 theo thm quyn hoc d xut 

UBND thj xã các giãi pháp nhäm xü 1 kp thii di vi nh&ng vn d phát sinh. 

- Hang tháng, tOng hçip tInh hInh thçrc hin và báo cáo tin d djnh kS'  vào 

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

tng hçp báo cáo UBND tinh, S& Kê hotch - Dâu tu, UBND thj xã hang tháng, 

hang qu,2, cá näm. 

2. Hang qu, phOng Tài chInh - K hoch chü trI, phôi hçrp vol Chi c1ic 

Thông kê, các phông, ban, do'n vj có lien quan can cur nhim v, giái pháp d rà 

soát, tng hgp báo cáo UBND thj xã và Ban Thung vii Thj uiy, Ban chp hành 

Thj xã v kt qua thirc hin các giái pháp; tham muu UBNID thj xã to chtrc so kêt, 

tng k& thirc hin các giâi pháp chi dao, diêu hành d báo cáo UBND tinh, Si K 

hoach - Du tu và chun bi cho k hoach nám 2023.!. 

TM. Uc( BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Doãn Tin Dung 
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