
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI xA NGHI  SON Dc 1p - Tir do - Htnh phñc 

S& 329 /TTr-UBND Nghi Scn, ngày 14 tháng 12 nám 2020 

T TR1NH 
V vic d nghj thông qua Nghj quyt phát trin kinh t - xã hi, 

dam bão quc phông - an ninh nãm 2021 

Kmnh gui: Hi dng nhân thj xã Nghi San 

Can cir Luât To chi'rc chInh quyn dja phtrcmg ngày 19/6/20 15; 
Can Cu Lust sira doi, bô sung mt sO diêu cüa Luat  To chüc ChInh phü và 

Luat to chuc chInh quyên. dja phucmg ngày 22/11/2019; 
Can cu Quyêt djnh. so  872/QD-TTg ngày 17/6/2015 cüa Thu tithng ChInh 

phü ye phê duyt diêu chinh Quy hoch tong the phát triên kinh t - xã hi thih 
Thanh Hóa den näm 2020, djnh hi.râng den 11am 2030; 

Can Cu Ngh quyêt sO 330/2020/NQ-}iDND ngày 06/12/2020 cña HIDND 
tinh Thanh Hóa khóa XVII ye Kê ho?ch phát triên kinh tê - xã hi 11am 2021. 

Trên ca sâ tinh hInh phát triên kinh tê - xâ hOi,  bâo dam quôc phông - an 
ninh näm 2020, mic tiêu, nhimvi và các giái pháp näm 2021. Uy ban nhân 
dan thj xã Nghi San trmnh H)i dông nhân dan thj xâ khóa XIX k$ h9p thir 17 
thông qua Nghj quyêt phát triên kinh tê - xã hi, dam bão quôc phông - an ninh 
11am 2021, v6i nhüng n)i dung sau: 

i. nArin GL& T1NH HINEI THIXC fflN NIIIEM VIJ NAM 2020 
Nàm 2020 UBND thj xà Nghi San dã tp trung chi dao, diu hành, tang 

ci.rOng kS' luat, k cuang hành chInh, gàn trách nhim cá nhân cüa nguôri dirng 
dâu trong thirc thi nhim vu. Duqc sr quan tam chi dao, h trq cüa thih, stj n 
lirc cüa ca b thông chInh trj, tp trung chi dao  thrc hin các bin pháp phông, 
chOng, hem soát djch Covid- 19, dam báo tuyt dôi an toàn cho Nhân dan, 
khOng dê djch bnh lay lan trong cong dông; thirc hin quyêt 1it, dng b các 
giái pháp cap bach nhäm tháo gi khó khAn, vithng mac cho ngithi dan, doanh 
nghip dê duy tn On djnh hot dng san xuât kinh doanh; Chi do giái quyêt 
nhung khó khän, wang mac ngay tai  ca sâ; to chuc các hi nghj dôi thoi vOi 
nhân dan nhám giãi quyêt các khó than, vtthng mac nhât là trong cong tác 
GPMB thirc hin dir an và phát triên kinh tê-xã hi, dam báo quôc phông, an 
nirih. Chi dao  các pbông, ban dOi, dan vj tham muu xây dimg các chuong trInh 
tr9ng tam, kê hoch hành dng, tài 1iu van kin tnInh ti Dai  hi Dáng b thj xa 
Nghi San khoá XX\TJ, nhim kr 2020-2025. 

Näm 2020: Tôc d tang giá trj san xuât tang 18,6%, trong do: cOng nghip 
- xay drng tang 19,9%; djch vi tang 8,3%; nOng, lam nghip và thug san tang 
1,46%. Ca can giá tn san xuât ngânh cong nghip - xây dimg chiêm t trçng 
91,8%;các ngành dch vi chiêm t trçng 5,9% và ngânh nOng, lam nghip, thüy 
san chiêm t9 tr9ng 2,3%. 

KhOng tinh giá trj san xuât cUa các doanh nghip có yOn dâu ti' nuâc ngoài 
thI tc dO tang giá trj san xuât nàm 2020 là 12,77%, trong do ngành cong 
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nghip- xây d%rng tang 16,6%; các ngành djch vi.i tang 8,3% và ngành nông, lam 
nghip tang 1,46%. Hoàn thành ké ho.ch xây drng nông thôn mói, trithng 
chun quôc gia; giã t' 1 h nghèo xuông con 2,58%... 

II. MIJC TIEU, CH TIEU NAM 2021 
1.Miictiêu 
Tp trung tháo gä khó khän, wang mac t.o diêu kin dê các doanh nghip 

và nhan dan khoi phiic phát triên hoat dng san xuât kinh doanh sau djch bnh 
covid-19; tiêp tic dlây manh  cãi cách hành chInh; thu hñt toi da va si:r dig Co 
hiu qua các nguôn lirc cho dâu P1 phát triên, tao  dt phá ye h thông kêt câu h 
tang do thj. Triên khai thirc hin 04 chucmg trmnh tr9ng tarn, 02 khâu dOt  phá; các 
D an, Kê hoach duçic Dai hOi dàng bO thj xã Nghi Son lan thir XXVI nhim k' 
2020-2025 và HDND Nghj quyêt. Nâng cao chat luçmg các hot dng van hóa - 
xã hOi;  báo dam an sinh xã hOi,  nâng cao dai song 4t chat và tinh than cüa Nhãn 
dan. TAng cu&ng quán l tài nguyen vàbào v môi tnx&ng, chü dng phông chOng 
thiên tai, djch bnh. BAo dam vüngchAc quôc phông - an ninh, giü vrng on djnh 
chmnh tn, trt tir an toàn xã hOi.  Phân dâu 11Am 2021 thj xã Nghi San hoàn thành 
xuât sAc nhim vi. 

2. Các chi tiêu chü yêu 
• 2.1. Tôc dO tAng giá tn san xuât dat  tir 19,8% trâ len. Trong dO: nông, 
lam, thüy san tang 2,3%; cong nghip - xây dirng tang 20,2%; djch vii tAng 20%. 

2.2. Thu nhp bInh quail dâu nguai 53 triu dông/nguOi/nAm. 
2.3. San luçing lucing dat  50.000 tan tth len. 
2.4. TIch ti rung dat 220 ha. 
2.5. Giá trj san phâm trên 1,0 ha dat trông trQt Va nuôi trông thüy san dat 

100triudOng. * 
2.6. Tong von dâu ttr toàn xã hOi dat trên 48.400 t' dông. 
2.7. Tong thu ngân sách nhà nithc trên dja bàn tang 12% tra len so vói 

HDND tinh giao. 
2.8. Phát triên doanh nghip, thành 1p mOi 180 doanh nghip trO len. 
2.9. Them 01 xã dat  chuân NTM; 01 xã dat  NTM nâng cao. 
2.10. T' lê do thj hóa 78% trâ len. 
2.11. T l crng hóa ththng GTNT 83%. 
2.12. T' l tang dan so duai 1%. 
2.13. T' 1 lao dng nOng nghip 24,4%. 
2.14. T' 1 lao dng duçic dào tao dat 68%; giái quyêt vic lam cho 5.000 

lao dng, 150 lao dng xuât khâu. 
2.15. So xa, phtthng dat  tiêu chj ATTP: 35,4% (05 xA), trong do, t' l xã, 

phuang dat  tieu chI ATTP nâng cao là 3,2% (1 xA); sO xA, phuang dat bO tiêu chI 
Quôc gia ye ytê theo chuân mâi 16,1 % (05 xä). 

2.16. Xây dmg mai 05 tnrang dat  chuãn quôc gia và cong nhn lai 11 tnr&ng. 
2.17. T' 1 tré duOi 5 tuOi suy dinh duOng theo the can nng) dtrài 9,6%. 
2.18. T' 1 bao phil Bão hiêm y tê dat  91% tra len. TST l dan so trong dO 

tuOi lao dng tham gia BHXH trên 30%. 
2.19. T 1 nhà & kiên cô + ban kiên cô là 90%. 
2.20. Giám t' l h nghèo: Hoàn thành giâm ngheog theo k hoach  &rçc 
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UBND tinh giao (do ChInh phü chiza ban hành chun nghèo m&i). 
2.21. T' l xA, phu&ng, cci quan, don vj dat  tiêu chI kiêu mâu dat  6,0%. 
2.22. T' 1 che phü r11ng 35%. 
2.23. Dan so d'uçc diXng nuóc hçip v sinh dat  97%; trong do t' 1 diing 

nuOcsachdat95%. 
2.24. T' l thu gom, xü 1' chat thai ran sinh hoat dat  90% tr& len; t' 1 các 

ci si san xuât mth xay dirng có tram xü l mthc thai dat  85%. 
2.25. T 1 khu dan ctr, ca quan, doanh nghip dat  tiêu chuân an toàn ye 

ANTI' dat  73%; Xây dmg xã, phithng an toàn lam chü, san sang chiên dâu dat  95%. 
2.26. Xã phi.thng dat  tiêu chuân tiêp cn pháp lut dat  80,6% 
2.27. San hrçing khai thác, nuoi trông thui san dat  32.000 tan. 
2.28. Tong dan gia siic, gia cam: Dan lqn: 50.000 con; Trâu, bô: 20.000 

con, Gia cam: 650.000 con. 
2.29. Các chi tiêu ye van hóa: 
- Phát dng xay dimg "PhLthng dat  chuân van minh do thj": 01 phithng; 

dugc cong nhn: 01 phu&ng; Xã duc cOng nhan "Xà dat  chuân van hoá nông 
thôn m9i": 02 xã; 

- Däng k xây dirng thôn van hoá: 195 thôn; duçic cong nhn 130 thôn; 
- Dàng k xây dijng ca quan, dcm vj, doanh nghip dat  chuân van hoá: 06; 

duqc cong nhn giai doan 2020 - 2021 và 2017 - 2021 là 10 ca quan, dan vi; 
- So Gia dInh dàng k xây drng GDVH: 65%, dixqc cOng nhn 60%. 

III. NHIM VV VA CAC GIAI PHAP CHU YEU 
1. Cong tác lãnh dto, chi dio diu hành tfr thj xã dn co s& 
1.1. Tp tmng triên khai thirc hin Nghj quyêt Dai  hi Dãng các cap và Dai 

hi Dáng b thj xã lan thi'r XX\TI, nhim ki 2020 - 2025. Hoàn thin các chuang 
trInh, kê hoach hành d)ng thirc hin các chucrng trinh tr9ng tam, các khau dt phá 
theo Nghij quyêt Dai  hi Dãng b thj xã lan thu XXVI, nhim k' 2020 - 2025 d 
triên khai thirc hin. Rà soát, dê xuât süa dOi, bô sung các chinh sách dã ban hành 
nhung không con phi hqp; dOng thi nghiên curu, xây drng, ban hành các chInh 
sách mri nhäm phiic vi phát triên kinh té - xã hi cña thj xã. 

1.2. COng tác lành dao,  chi  dao  phãi xuyên suOt tir th xã den các phu&ng, 
xã theo phrrorng châm: ngithi dung dâu phái quyêt tam trong clii, quyêt lit 
trong lãnh dao  diêu hành; dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim; lay kt qua 
th1rc hin nhim vi chInh trj ducic giao lam thuóc do ye näng lirc chuyên môn, 
bàn linh chInh trj va dánh giá kêt qua hang näm. Qua do x1r l nghiêm các dan 
vj không hoàn thành nhim vi do nguyen nhân chü quail. 

Tang cu&ng cong tác thanh tra, kiêm tra vic thirc hin chirc nàng, n1iim 
v'ii di.rçic giao dê xir l nghiem nhüng can b lành dao  quán1 khOng hoàn thành 
nhim vil, có biêu hin dan day, né tránh trông ch?LY vào cap trên khi thrc hin 
nhim vu. 

2. Tap trung chi d.o diu hành và phan bô hqp l nguàn lyc d dy 
minh phát trin kinh tê 

2.1. Cong nhip, xây drng, tiêu thu cong nghip 
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Thuôrng xuyên theo dôi, kjp thii pMi hçp vi các ngành chüc näng tháo 
g nhftng khó khän, vtthng mac, tao  mi diêu kin thun lqi dê các Doanh 
nghip trong Khu kinh t Nghi Sn và trên dja bàn thj xâ duy tn san xuât on 
djnh, phát huy tôi da cong suât. ChiX dng phôi hgp vth các sà, ban ngành cap 
tinh và Ban quán 1 Khu kinh tê Nghi Son và các KCN trong ho trçi các doanh 
nghip ye thC tic dâu tir, dat dai, cong tác GPMB, thu tic nhp cánh cho chuyên 
gia ... dé day nhanh tiên d thirc hin, s&m dixa các dr an cong nghip trên dja 
bàn thj xã di vào hoat dng. 

Tang cithng cong tác kiêm tra, giám sat và hixóng dan vic thirc hin các 
quy djnh cüa pháp lut trong linh vuc quân 1 chat 1uçmg cong trinh; xir l' 
nghiêm các hành vi vi phm trong boat dng xây dirng. 

Phát triên tiêu thiX cong nghip gàn vài khôi phiic các nghê truyên thông, 
nhân cay nghê mâi dôi vâi nhüng sánphâmcó thj tnrng tiêu thii tot nhäm tao 
vic lam, nâng cao thu nhp và cung câpnguOn hang cho xuât khâu. 

2.2. Djch vii, thu'o'ng mcii 
Tp trung phát triên nhanh, ben vftng, các ngành djch vi có lqi the, giá trj 

gia tang cao gãn vâi phát triên KKT Nghi Scm nhix các 1mb virc: Du lch, vn tãi, 
logistics... Ho trV, djnh huàng, hithng dan các doanh nghip két nôi cung - cau 
tiêu thii san phâm hang hóa, tp trung và khai thác phát triên th! trueing ni dja 
và xuât khâu. Tang cithng kiêm tra, kiêm soát thj tnxông, xi:r l tInh trng buôn 
ban hang giã, gian 1n thixcmg mai. 

Thu hut dâu tir các dr an djch, vi, du ljch; tp trung tháo gr các vithng 
mc trong Cong tác GPMB, ho trçi các nba dâu tir day nhanh tiên d triên khai 
thirc hin các dr an du ljch dã có chU tnrang dâu lix trên dja bàn th xã. 

2.3. V nông, lam n;hip, thüy san, xay drng nông thôn mói 
Kiêm tra, rà soát dôi vâi din tIch dat nông nghip bô hoang dê có giái 

phucmg thra vào san xuât; chi dao  chuyên dôi mô hInh san xuât 1ñahiu qua thp 
sang mô hInh trông lua kOt hqp nuôi trông thUy san và thüy cam tai  các xa 
Thanh Son, Thanh ThUy, Các San, Ngçc Linh, Hãi Nhân, Nguyen BInh, Trüc 
Lam... Quy hoach và xây d%rng vüng san xuât lüa 1mg dicing cOng ngh cao t?i 
các xã: Các San, Anh Son, Ngc Linh, Thanh San, Djnh Hãi, Hãi Nhân vi din 
tIch khoáng 600 ha; tiêp tiic phát triên mi rng din tIch 'ràng trOng rau an toàn 
tai Hái Nhân, Nguyen BInh và Thanh San quy mO 10 ha. To chlrc kiêm tra, dánh 
giá hiu qua d nhan nng các mO hinh hiu qua kinh tê cao nhu: TrOng thanh 
long rut dO, dua lé Kim Hoàng H,u, ghép nhãn, trOng cay an qua hang hóa, mô 
hInh trOng lüa cái tiên, trOng hoa và các mO hInh tithi tiOt kim. 

Rà soát, bô trI các trang trai chän nuôi 1cm tp trung theo quy hoach chiXng 
Khu kinh tê Nghi Son; han  chê tOi cia và tlrng btxâc giãi the vic chän nuOi gia 
trai nhO lé trong các khu dan cu. Phát triên chàn nuOi trâu hO thjt tai  các xã, 
phu&ng nhrr Phñ Lam, Phui San, Tan Tri.r&ng, Tüng Lam, Nguyen Binh, Djnh 
Hãi, Các Son. 

Hoàn thành chi tiêu trOng rrng nàm 2021, thirc hin dng b, quyt lit 
các giái pháp phông, chông cháy thng, to chlrc trOng nmg kt hçip phát trin 
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trang trai, quail i chat chê din tIch ring phông hO và ring yen các h dp d 
dam báo giir ni.rc và cong tác phông chông thiên tai. 

llng d%tng tiên hO khoa hçc k3 thut trong khai thác thity san dê tang hiu 
qua khai thác, tang thu gian barn biên. Tang cuing kiêm ira, kiêm soát hoat 
dng khai thác thus' san, xir 1' trit dê châm dirt các vi pham ye báo v nguôn !çii 
thus' san. Quy hoch, nâng cap mOt so ving nuôi trông thity san, phát triên nuoi 
trông thity san theo hithng cong ngh cao a các xã Thanh Thity, Hài Châu. 

Chi dao  tot Cong tác phucing an phông chông bão ciru hO,  ciru nin; 
kiêm ira h thông dê, kè, cOng dê kjp thu tu bô, xir 1r các vj tn xung yêu; xir 1 
dIrt diem các truing hçip vi phtm Lut dê diêutrên dja bàn thj xa. 

bàn thành 01 xã dat  chuãn NTM (Các Scm) và 01 xã dat  chun NTM 
nâng cao (Thanh Scm), các xã con laj  tang tir 1 den 2 tiêu chI. 

2.4. Day minh tang thu ngân sách, thành 41pmói doanh nghip 
T.p trung chi dao  thu ngãn sách, chit trQng nhirng loai thuê, phi và 1 phi dat 

thâp, nhu: Thuê cong thuorng nghip ngoài quôc doanh, thu tiên sir ding dat tái 
djnh cu, thu nçi d9ng thue... xây dirng quy hoch kê hoach dê to chirc thirc hin dâu 
giá quyên sir diing dat hoàn thành kê hoach thu ngân sách nám 2021 dê darn báo 
các nguôn von cho các chucmg trInh, dê an, kê hoach. Tang cuing quãn 1', kim 
ira vic sir ding ngân sách, darn bão tiêt kim và hiu qua ding quy djnh cita L4t 
ngân sách. Chi dao  cOng tác phát triên doanh nghip, hoàn thành kê hoach  thành 
1p mu 180 doanh nghip nãrn 2021; quan tam giái quyêt các virirng mac, cac 
kiên nghj cita các doanh nghip dê doanh nghip yêntâm phát triên san xuât. 

3. Cong tác phát trin do thj, quãn 1 du tir, xây drng, quãn 1 quy 
hoch, quãn 1 trt tir xây diyng, cap phép xây ding 

Chi dao  TVTK hoàn thành và to chic cong ho 05 quy hoach phân khu do 
th; triên khai 1p và hoàn thành quy hoach chi tiêt 05 phân khu do th cOn lai 
theo Quy hoach chung xay dirng Khu kinh tê Nghi Scm ducic UBND tinh giao; 
day nhanh tiên dO thârn djnh phê duyt quyhoch chi tiêt xây dimg t' 1 1/500 
các dir an khu dan cu phic vi dâu giá quyên sir diing dat, các dir an do doanh 
nghip lam chit dâu tu. Tang cuing cong tác quãn chat hrçing cOng trInh. Chi 
dao UBND các xã, phuing, thrc hin nghiêm cOng tác quãn 1' quy hoch, trt 
tir xây drng, xir 1 các truing hqp vi phm ye trât tij xây dirng dê phát sinh tInh 
trng lan chiêrn dat dai, sir ding d.t sai mi1c dIch, xây dirng trái phép. 

4. Cong tác 9uã11 l dat dai, tài nguyen, môi triring 
Xây dirng kë hoach va thrc hin 1p quy hoach sir dirng dat thj xã Nghi 

Scm giai doan 202 1-2030 và Kê hoach sir dtng dat nàm 2021 trInh UBND tinh 
phê duyt truic tháng 3/202 1 lam cci si d thirc hin... huing dn các xa 1p 
quy hoach chi tiêt dat a khu dan cu, tO chic dâu giá, thu tien sir diing dat np 
ngân sách theo quy djnh tai  các rnt bang dã duqc phê duyt k hoch. PhOi hqp 
vii các ngành huing dan các xa, phuing xir 19' ho so; day nhanh tiên dO cap 
giy chimg nhn quyén sir ding dat cho nhân dan. To chirc kiêm ira, phát hin 
và xir 1 các vi pham pháp 1ut ye bão v mOi taring, xa thai nuic chi.ra qua xir 
19' ra mOi trithng; vi pharn ye an toàn khai thác rnô... 

5. CM dio quyt liit cong tác giãi phóng mt bang các dtr an 
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Tp tnmg chi dto cong tác GPMB di vi các dir an theo k hoach duçic 
UBND tinh giao 11am 2021, trQng tam là các dir an dâu ti' ha tang sir diing von 
ngân sách, các dir an tr9ng dim cña các nhà dâu tii. Tp thing giãi quyêt dfrt 
dim nhthig vtthng mc tai  các dir an kéo dài nhiêu nàm, các dián ha tang k9 
thu.t si:r ding ngân sách nhà mthc, nhât là nhfing dir an trong diem theo thu ttr 
mi tiên nhu dr an: Dithng Dông Tây 4 di cãng Nghi San t?i  Hái Thucrng; dii an 
dix&ng Dông- Tây 1 kéo dài; Xây dmg h thông thoát nixâc chông ngp üng tai 
Mai Lam; Drnng giao thông triic chInh phIa Tây.., các dii an ha tang ngân sách, 
&rçlc b trI nguôn kinh phi trong näm 2021 và các d an quy hoach mt bang tai 
các ph'tthng, xã dê dâu giá quyên sir diing dat. 

6. Nâng cao chat hrçrng các linh vrc van hoá - xã hi; giãi quyt có 
hiu qua cc vn dê xã hi; dam bão các chmnh sách an sinh xã hi, chidto 
thirc hin tot cong tác phông, chông djch bnh Covid-19 

6.1. Tp trung tuyên truyên các ngày lê Rm ciia dat rnràc, các chü tnxong 
chinh sách cüa Bang, pháp 1ut cUa Nhà nuàc, nhim vkl  chInh tn cUa dja 
phuang. Tnên khai Kê hoach khai quit  kháo Co di tIch ljch niji Am Các. 
Nâng cao chat luçmg phong trào phong trào "Toàn dan doàn kêt xay ding d&i 
sng van hoá, do thj van minh". Tang cithng cong tác quán 1' cac boat dng 'van 
hóa, the thao, du ljch; thành 1p các doàn kiêm tra lien ngành, tO chIrc kiêm tra 
các hot dng kinh doanh djch vi van hóa, the thao, internet; tiêp tic chi dao 
thirc hin và hoàn thành tu bô, ton tao  các cong trInh vãnhóa, di tjch ljch sü. 

6.2. Xây drng và tniên khai kê hoach thiic hin Be an phát triên Giáo dic 
thj xã Nghi San giai doan 202 1-2025, djnh huàng den 2030. Xây drng và dirçic 
cong nhn mâi 05 tnring dat  chuân Quôc gia (gom: Mâm non: Hái Linh vã Hái 
Châu; THCS: Ninh Hãi, Hái Ninh và Mai Lam) và cOng nhn lai  11 trung. Co 
chü tnrclng thông nhât ye vic hqp dông them giáo viên các cap bce de dam báo 
ca bàn so giáo viên di'mg lap khi chua duçrc tinh giao them biOn chê giáo dic. 
To chüc kháo sat, dánh giá näng lc, xây ding kê hoach bôi during thuOng 
xuyên de nâng cao chat luqng và sap xêp hçp l di ngfi can b quãn 1', giáo 
viên, nhân viên. Lam tot cong tác quãn l' chuyên mon dôi vâi các nhà tnthng dê 
nâng cao chat lixng giáo dc toàn din, hoàn thành các m1ic tiêu và nhim vi 
näm hoc. Xi l nghiêm vic day  them, hc them, thu ngoài quy djnh; thanh tra, 
kiêm tra dê phát hin sam, giãi quyêt düt diem và chân chinh kjp thai các hin 
tucmg sai pham. 

6.3. Tang cithng cong tác quail l nhà nuàc v y th; chi dao  cac co sâ y t 
nâng cao chat luqng khám, chüa bnh và chãm soc sue khOe cho nhân dan; chü 
trng cong tác phông chOng djch bnh trên dja bàn, nhât là djch bnh Covid-19; 
thc hin quán 1 cong tác dam bão v sinh an toàn thc pham nhât là tai  các ca 
s& san xuât, kinh doanh thc phâm, djch vi an uông, các chçi dâu mOi. Tp trung 
chi dao  các xa, phithng thc hin xay dmg các mO hInh chui cung ung thc 
phâm an toàn và xây drng xã ATTP. Duy trI tOt cOng tao chü thp do. 

6.4. Lam tot cong tác giãi quyet vic lam và xuât khâu lao dng. Thc 
hin day dü, kp thai các ché dO,  chInh sách dôi vài ngix&i cO công, BTXH; mua 
the BHYT cho các dOi tlrqng theo quy djnh. TAng cuang các bin pháp kiêm tra 
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giám sat vic xác djnh h ngheo, h cn nghèo tai  ác phurng xà; xir l nghim 
vic bInh xét không dung dôi tuçmg dê triic lqi chmnh sách t?i  các phumg, xL 

7. Dy minh cãi each hành chInh, cong tác ni v1i, thanh tra, tip 
cOng dan, giãi quyt do'n, thir khiu ni t cáo, tir pháp 

Tiêp tiic dôi mài phucing thrc chi &to diêu hành, cãi cách lê lôi lam vic; 
nãng cao trách nhim cüa can b, cong chic, nhât là ngithi dirng dâu co quan, don 
vi trong th1rc hin chüc näng nhim vi ducrc giao. Tiêp tic tham muu và thc 
hin luân chuyên can b lãnh dao,  cong chuc ti các phOng, ban, di và can b 
chU chôt các phu&ng, xã. Xay drng và to chIrc thanh tra theo kê hoach, tp trung 
trên các linh vrc quán lr dat dai, ngân sách, quy hoach, xây dirng cci bàn. 

Chi dto giài quyêt düt diem các tranh chap, khieu kin trên dja bàn, nhât là 
trong cong tác GPMB, ho trci tái djnh cu không dê tInh trng khiêu nai  dOng 
ngithi va vtxçYt cap. Duy tn tiêp cong dan, giãi quyêt dcm thu khiêu nai,  tO cáo, tu 
pháp, kjp thri thâm djnh các ho so lien quan den dam bão an ninh trât tir cho chiX 
dâu tu thi cong dir an; cutng chê thu hôi dat; x1r l vi ph.m trt tu xây dirng. 

8. Tang ctrô'ng quc phông - an ninh, báo darn trt tiy, an toàn xä hi 
8.1. Tang cu&ng cong tác tuân tra, tp trung näm tInh hinh và giái quyêt 

các van dê lien quan dOn an ninh trên b, trên không, trên biên, hãi dão và an 
ninh nông thôn. To chüc huân luyn dan quân tir v, dr bi dng viên dung kê 
hoach, dam bào chat lucmg. Hoàn thành 100% chi tiêu tuyên quân näm 2021. 

8.2. Tang cu&ng dam bão an ninh trt ttr trong thO'i gian tnrâc, trong Va 
sau Têt nguyen dan Tan Siru 2021, Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thu XIII cüa 
Dáng, bâu cü dai  biêu QuOe hi - HDND các cap nhim kS'  202 1-2026. TriOn 
khai thrc hin dr an cap, quail li', khai thác can cthc cong dan rnài và dir an xây 
dijng d lieu Quôc gia ye dan Cu. TriOn khai các chuyOn an dâu tranh vài các 
loai ti phtm hInh sii; x l các tii dim t nan  xã hi. Tang cu?ing cong tác dam 
bão trt tii, an toàn xã hi, an toàn giao thông kiêrn chê và giám thiêu tai nan 
giao thOng, phông chông cháy nO, chi dao  giái quyOt các van dê mài phát sinh 
ngay tai  co sâ, không dO xãy ra các vii vic phirc tap,  kéo dài. Tang cuOng cac 
bin pháp giám thiêu tai nan  giao thông tr 5-10%, cã ba tiêu chI so vi. tai nan 
giao thông, s ngithi chat và s ngithi bj thuong. 

Uy ban nhân dan thj xa Nghi San kInh trInh Hi dông nhan dan thj xã 
khóa XIX kr hQp thu 17 thông qua Nghj quyêt phát triên kinh tê - xã hi, dam 
báo quc phông - an ninh näm 2021.!. 

Noinhn: 
- Nhu trên; 
- Sâ Tu pháp; 
- TT Thi üy; HDND thi xã; 
- Các Ban HDND thj xã; 
- Luu: Van thu. 



S: 329/TTr-UBND; 14/12/2020; 10:30:39 

HQI BONG NHAN DAN 
THI  xA NGHI  soi' 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tu do - Htnh phñc 

So: /NQ-HDND Nghi Scm, ngây tháng nàm 2020 

NGHI QUYET 
Vê k hoch phát trin kinh t - xã hi nàm 2021 

HQI BONG NHAN DAN TH! XA NGHI SON 
KHOA XIX, KY HQP THI 17 

Can cir Luât T chirc chinh quyn dja phrnng ngày 19/6/20 15; 
Can cir Lut süa di, b sung mt s diu cüa Lut T chLirc ChInh phü và 

Ltit to chirc chInh quyên da phuo'ng ngày 22/11/20 19; 
Can cir Quyt dnh s 872/QD-TTg ngày 17/6/2015 cüa Thu tuó'ng ChInE 

phü ye phê duyt diêu chinh Quy hoach tong the phát triên kinli tê - xã hi tinh 
Thanh Hóa den nàm 2020, dinh huó'ng den näm 2030; 

Can cir Nghi quyt s 330/2020/NQ-HDND ngày 06/12/2020 cüa HDND 
tinh Thanh Hóa khóa XVII ye Ke hoach phát triên kinh tê - xã hi nãm 2021. 

Chi th s 23/CT-UBND ngày 13/8/2020 cüa Chñ tch UBND tinh Thanh 
Hóa ye xây drng Kê hoach phát triên kinh tê - xã hi và dir toán ngân sách näm 
2021. 

Xem xét T trInh s /TTr-UBND ngày tháng nàrn 2020 cüa 
UBND thj xã ye vic dê nghj thông qua Nghj quyêt phát triên kinh tê- xã hi, 
dam báo quôc phOng- an ninh nãm 2021; Báo cáo thâm tra so /BC-HDND 
ngày tháng närn 2020 cUa Ban Kinh te - Xã hi HDND th xã và các 
kiên cüa dai biêu Hi dông nhân dan thj xã, 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Dánh giá tlnh hlnh thic hin nhim viii näm 2020 
1. Kêt qua dit du'Q'c 
Nãm 2020, mac du cOn nhiu khó khän, thách thirc, dch bnh Covid-19 

büng phát dã tác dng mânh me den mi mt cüa di song xã hi, tInh hInh san 
xuât gp khO khän do ánh huâng cüa thiên tai, djch bnh trong chän nuôi; song 
duoc sr quan tam chi dao,  h trg cüa tinh, sir no li7rc cüa câ h thông chInh trj, 
tp trung chi dao  thrc hin các bin pháp phông, chông, kiêm soát djch Covid-
19; thrc hin quyet lit, dông b các giâi pháp cap bach nhäm tháo g khó khän, 
vmng mac cho nguO'i dan, doanh nghip, duy trI on djnh hoat dng san xuât 
kinh doanh, kinh te- xã hi näm 2020 cüa thj xã dã dat  duc nhiêu ket qua khá 
toàn diên trên các lTnh vrc, nôi bt là: 

(1) Tc do tang giá tn san xu.t dat  18,6%, có 27/29 chi tiêu dat  và vtiçit k 
hoach; san xuât nOng nghip mc dü bj thit hal  do thiên tai, dchbnh, nhung 
vn tang tnrOng khá; cong nghip, thuo'ng mai  và djch vi phát triên, duy tn on 
dinh; (2) Thu ngân sách tren dja bàn vugt dr toán, Co 10/12 chi tiêu thu dat  tren 
tü 100% dir toán HDND thj xà giao. Thu nhp bInh quân dat  48 triu 

D1) THAO 



S: 329/TTr-UBND; 14/12/2020; 10:30:39 

HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQ! CHU NGHIA VIT NAM 
THI  XA NGHI S€N Dc 1p - Tir do - Hnh phtic 

S: /NQ-HDND NghiSon,ngày tháng nãm2020 

NGH QUYET 
Ye kê hoch phát trin kinh t - xã hi nàm 2021 

HO! BONG NHAN DAN THI XA NGHI SO'N 
KHOA XIX, K( HQP TH 17 

Can ci.ir Lut T chüc chinh quyn dja phrnmg ngày 19/6/20 15; 
Can cir Lut süa di, b sung rnt s diu cüa Lut To chüc ChInh phü vâ 

Luât to chirc chInh quyên dja phuo'ng ngày 22/11/20 19; 
Can cir Quy& dnh s6 872/QD-TTg ngày 17/6/2015 cüa Thu trnng ChInh 

phü ye phê duyt diêu chinh Quy hoach tong the phát triên kinh tê - xã hi tinh 
Thanh Hóa den näm 2020, djnh hithng den nàm 2030; 

Can c1r Ngh quyt s 330/2020/NQ-HDND ngày 06/12/2020 cüa HDND 
tinh Thanh Hóa khóa XVII ye Kê hoach phát triên kinh tê - xã hi näm 2021. 

Chi thj s 23/CT-UBND ngày 13/8/2020 cüa Chü tjch UBND tinh Thanh 
Hóa ye xây drng Kê hoach phát triên kinh tê - xã hi và dtr toán ngân sách nãm 
2021. 

Xem xét T trInh so /TTr-UBND ngày tháng nãrn 2020 cüa 
UBND thj xã ye vic dé nghj thông qua Nghj quyêt phát triên kinh tê- xã hi, 
dam bão quOc phOng- an ninh nãm 2021; Báo cáo thâm tra. sO /BC-HDND 
ngây tháng närn 2020 cüa Ban Kinh tê - Xã hi HDND thj xã và các 
kiên cüa dai  biêu Hi dOng nhân dan thj xã, 

QUYET NGH!: 

Diêu 1. Dánh giá tInh hlnh thkrc hin nhim vi nàm 2020 
1. Kêt qua dit du'çrc 
Näm 2020, mc du cOn nhiu khó khän, thách thirc, dch bnh Covid-19 

büng phát cia tác dng mãnh me den mi mt cüa di sOng xã hi, tInh hInh san 
xuât gtp khó khàn do ánh hu&ng cüa thiên tai, dch bnh trong chãn nuôi; song 
duçic sr quan tam chi do, h trçi cüa tinh, six n 1rc cüa câ h thông chInh trj, 
tp trung chi dao  thirc hin các bin pháp phông, chông, kiêm soát djch Covid-
19; thirc hin quyêt 1it, dOng b các giãi pháp cap bach nhãm tháo g khó khàn, 
vuó'ng mac cho ngithi dan, doanh nghip, duy tn on djnh hot dng san xuât 
kinh doanh, kinh te- xà hi nàm 2020 cüa thj xã cia dt duçic nhiêu ket qua khá 
toãn din trên các lTnh vi1c, nOi bt là: 

(1) Tôc do tang giá tn san xu.t dt 18,6%, có 27/29 chi tiêu d?t  và vuçt k 
ho?ch; san xuât nOng nghip mc dü b thit hai  do thiên tai, djchbnh, nhung 
vn tang trumg khá; cOng nghip, thixo'ng mii và dch vi phát trien, duy trI On 
dinh; (2) Thu ngân sách tren dia bàn vuçit dir toán, Co 10/12 chi tieu thu dit trên 
tü 100% dir toán HDND th xã giao. Thu nhp bInh quail dt 48 triu 

DIJ' THAO 
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dông/ngithi/nàrn; (3) linh vrc van hóa, xä hi tiêp tc có nhiu chuyên biên tién 
b; Thirc hiên tot 'nhiëm vçi kép: Vüa phOng chông djch Covid-19 viia t chüc 
hiu qua nhim vii näm hpc; dâ tO chirc thành cong các hoat  dng chào m1rng 
Dai hi Dáng các cap; (4) hoàn thién ho sa, dê an, duçc Uy ban Thixô'ng vi 
Quôc hi ban hành Nghj Quyêt so 933/NQ-UBTVQH v thành 1p thj xã Nghi 
Scm và các phthng thuc xâ Nghi Son, huyn Tinh Gia chInh thiirc tr thành Thj 
xá Nghi Sun t1r ngày 01/6/2020 vâi 31 dcm vj hành chjnh, gOm 16 phumg và 15 
xã; (5) an ninh chInh tn, trât tu an toàn xã hi thrçc dam báo, tao  rnOi tnr&ng on 
dnh cho phát triên kinh tê- xA hi. 

2. Han chê, ton ti 
Ben canh nhüng kt qua dat  duc, kinh M- xã hi nãm 2020 van con mt 

sO han ché, yêu kern can khãc phiic, do là: COn 02 chi tiêu khOng dat  kê hoach 
(San lung lirong thrc có hat,  Xuât khâu lao dng) do chu tác dng dch bnh 
covid-1 9, thiên tai, dch bnh trên cay trông lam giàm näng suât, san lu'yng; trên 
da bàn thi xã chat lugng tang trung con thâp, chat luçing nguôn nhân hrc chiia 
cao, doanh nghiêp trên dja bàn chü yêu là doanh nghip nhO và vra; Sr phôi hcTp 
trong giâi quyêt cong viec  và nhim vij duçc giao giüa các phông, ban và các xã, 
phuèng con han  chê, nhât là trong cOng tác trInh và thâm djnh bOi thuOng 
GPMB các dr an. TInh trng sü ding dat sai rnijc dIch, xây dirng trái phép, vi 
phm trt tir xây drng con din ra. Tinh trng thiêu giáo viên bc tiêu h9c chu'a 
dixc giãi quyêt. TInh hInh an ninh chInh trj, trt tir an toàn xâ hi On djnh nhung 
vn cOn tiêrn an nhüng yêu to phic tap,  khó hthng... 

Diêu 2. Muc tiêu và các chi tiêu chü yell nàm 2021 
1. Mic tiêu 
Tap trung tháo g khó khàn, vuàng mc tao  diu kin d các doanh nghip 

va nhân dan khôi phc và phát trin hoat dng san xuât kinh doanh sau djch bnh 
covid-19; tiêp tiic day manh  cái cách hành chinh; thu hiit toi da và si.r dmg có 
hiêu qua các nguôn 1?c  cho dâu tu phát triên, tao  dt phá ye h thông kêt câu ha 
tang do thi. Khân tru'ung tniên khai thrc hin 04 chuong tninh tnçng tam, 02 khâu 
dt phá; các Dê an, Kê hoach duçc HDND Ngh quyêt. Nang cao chat luçng các 
hoat dông van hóa - xã hi; bâo darn an sinh xã hôi, nâng cao .dOi sOng vt chat và 
tinh than cüa Nhân dan. Tang cumg quãn l' tài nguyen và báo v rnôi tmOng, 
chü dng phOng chông thiên tai, djch bnh. Bâo darn vtrng chàc quOc phOng - an 
ninh, giü vng on djnh chInh tn, trât tu an toàn xã hi. Phân dau nàm 2021 thi xã 
Nghi Sun hoàn thành xuât sac nhim vv, tao khI th trong tic hin thäng li cac 
rnic tiêu Nghj quyet Dai  hi dáng b thj xã lan thr XXVI, nhim k 2020 - 2025. 

2. Các chi tiêu chü yêu 
2.1. Tc d tang giá tnj san xut dat  tü 19,8% tthlên, trong do nông, lam, 

thñy san tang 2,3%; cong nghip - xây drng tang 20,2%; djch vii tang 20%. 
2.2. Thu nhp binh quân dâu ngui 53 tniu dông/ngiRñ/nam. 
2.3. San luçing luong dat  50.000 tn tr len. 
2.4. TIch tit rung dat 220 ha. 
2.5. Giá trj san phâm tnên 1,0 ha dt trng tr9t và nuôi trông thüy san dat 
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100 triu dng. 
2.6. Tang vn dâu tu' toàn xã hi dt trên 48.400 t dông. 
2.7. Tong thu ngân sách nhà nithc trên dja bàn tang 12% tri len so vó'i 

HDND tInh giao. 

2.8. Phát. trin doanh nghiêp, thành 1p mâi 180 doanh nghip tr& len. 
2.9. Them 01 xã dat chu.n NTM; 01 xã dtt NTM nâng cao. 
2.10. T' lê do thi hóa 78% tr& len. 
2.11. TST 1 clrng boa dung GTNT 83%. 
2.12. T 1 tang dan so drni 1%. 
2.13. TS'  lê lao dEng nông nghip 24,4%. 
2.14. T lé lao dng dixcic dào tao  dit 68%; giãi quyët vic lam cho 5.000 

lao dng, 150 lao dng xuât khâu. 
2.15. S xa, phuOng dat tiêu chI ATTP: 35,4% (05 xà), trong dO, t' l xã, 

phung dat  tiêu chI ATTP nâng cao là 3,2% (1 xa); so xã, phithng dat  b tiêu chI 
Quoc gia ye yte theo chuân mi 16,1% (05 xã). 

2.16. Xây dmg mri 05 tnrO'ng dt chun quôc gia và cong nhin 'a  11 tnrO'ng. 
2.17. T lê tré dui 5 tui suy dinh dumg (theo th can nng) drn9i 9,6%. 
2.18. T' 1 bao phü Báo hi&n y tê dat 91% trO' len. T 1 dan sO trong d 

tuOi lao dng tham gia BHXH trén 30%. 
2.19. Tlê nba kiên c + ban kiên cô là 90%. 
2.20. Giám t l h nghèo 1,5% tth len (theo chun mói). 
2.21. T lé xã, phixOng, co' quan, dcm vi dat tiêu chI kiêu mâu dat  6,0%. 
2.22. TSr l che phü thng 35%. 
2.23. Dan s du'çc dung nu'ó'c hçip v sinh dat  97%; trong do t5' l dñng 

rnthc sach dat 95%. 
2.24. T5' 1 thu gom, x11 lSr chit thai rn sinh hoat dat  90% trY len; t' l các 

co' sO' san xuât mO'i xây dirng có tram xi'r 15' rnxó'c thai dat  85%. 
2.25. T5' lê khu dan cu, Ca quan, doanh nghip dat  tiêu chuãn an toàn ye 

ANTT dat  73%; Xây dimg xã, phuO'ng an toàn lam chü, san sang chiên dâu dat  95%. 
2.26. Xã phuO'ng dat  tiêu chun tip cn pháp 1ut dat  80,6% 
2.27. San lugng khai thác, nuôi trng thu5' san dat  32.000 tn. 
2.28. Tng dan gia si'ic, gia cam: Dan 1cm: 50.000 con; Trâu, bO: 20.000 

con, Gia cam: 650.000 con. 
2.29. Các chi tiêu v van hóa: 
- Phát dng xây drng "PhuO'ng dat  chuân van minh do thj": 01 phuO'ng; 

dlr?c cOng nhn: 01 phuô'ng; Xã duc cong nhn "Xã dat  chuân van hoá nông 
thôn mO'i": 02 xã; 

- Dàng k5i xây dirng thôn van hoá: 195 thOn; dime cong nhân 130 thôn; 
- Dàng k5' xay dijng co' quan, dan i,  doanh nghip dat  chun van hoá: 06; 

duçic cOng nhn giai doan 2020 - 2021 và 2017 - 2021 là 10 ca quan, dan vi; 
- SO Gia dInh dang k5' xây drng GDVH: 65%, du?c cOng nhn 60%. 
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Diu 3. Nhim vii và các giãi pháp chü yell 
1. Cong tác lãnh dao, chi do diêu hành tfr thj xä den co' s& 
1.1. Tap trung trin khai thuc hin Nghj quyt Di hi Dãng các cap và Dti 

hôi Dâng b thj xà lan thir XXVI, nhim ki 2020 - 2025. Xây dirng, hoàn thin 
các chuo'ng trinh, kê hoach hành dng th?c hin các chuo'ng trInh trpng tam, các 
khâu dt phá theo Nghj quyêt Di hi Dáng b thj xã lan thu XXVI, nhim kST 
2020 - 2025. Rà soát, dê xuât sua doi, bô sung các ca chê, chInh sách dã ban hành 
nhu'ng không con phii hp; dOng thO'i nghiên ciru, xây drng, ban hành các ca ch, 
chInh sách mri nhàm phiic vi phát triên kinh tê - xã hi cüa thj xã. 

1.2. Cong tác lãnh dto, chi dto phái xuyên su& tü thj xã den các phuO'ng, 
xa, nguô'i dung dâu phài quyêt tam trong ' chI, quyêt 1it trong lãnh dao  diu 
hânh; dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim. Lay kêt qua thirc hin nhim 
vu chInh trj duGc giao lam thuc do ye nàng lirc chuyên môn, bàn linh chInE tn, 
và dánh giá kêt qua hang näm. Qua do xü l nghiem các trung hgp không hoàn 
thành nhim vt do nguyen nhân chü quan. 

Tang cuing cong tác thanh tra, kim tra vic thc hin chirc näng, nhim 
vi du'cic giao dê xir l' nghiêm nhing can b lãnh dto quán 1r không hoàn thành 
nhiêrn vu, CO biêu hiên dun day, ne tránh trông ch vào cap trén khi thirc hin 
nhiêm vu. 

2. Tap trung chI do diu hành và phân b hqp 1 nguôn 1tc dê day 
mtnh phát triên kinh tê 

2.1. Cong nhip, xây drng, lieu thu cong nghip 
ThuO'ng xuyen theo dOi, kjp thi pMi hçp vài các ngành chirc näng thão 

go'nhung khó khàn, vung mac, tao  mi diêu kin thun igi dê các nhà may san 
xuât cong nghip trong Khu kinh tê Nghi San va trên dja bàn thj xã duy trI san 
xuât on djnh, phát huy tôi da cong suât. Chü dng phôi hcip vi các sO', ban 
ngành cap tinh và Ban quail 1' Khu kinh tê Nghi So'n và các KCN trong vic h 
tra các doanh nghip ye thu ttjc dâu tu, dat dai, cong tác GPMB, thu tiic nhp 
cánh cho chuyên gia, nhp khâu may móc, thiêt b dê day nhanh tiên d thrc 
hiên, sO'm dua cac dr an cong nghip trên dla  bàn thj xã di vào hoat dng. 

Tang cuàng cong tác kim tra, giám sat và huO'ng dn vic thrc hin các 
quy djnh cüa pháp lut trong linh virc quán 1' chat luçmg cong trInh; xi1 1' 
nghiêm cac hành vi vi pham trong hoat dng xây dimg. 

Phát trin tiu thñ cong nghip gn vO'i khôi phiic các ngh truyên tMng, 
nhân cy nghê mO'i dôi vO'i nhUng san phâm cO thj truO'ng tiêu th tot nhäm tao 
viêc lam, nâng cao thu nhp và cung cap nguôn hang cho xuât khâu. 

2.2. Djch v,i, thu'ong nuii 
Tp trung phat trin nhanh, da dng các ngành dch viii có 1ci th, giá trj 

gia tang cao gän vO'i phát triên KKT Nghi San nhu các linh vçrc: Du Uch, 4n tài, 
logistics... Dy manh  tuyën truyn, phô biën thông tin, dnh huO'ng, hixO'ng dan, 
h trç các doanh nghip két nOi cung - câu tiêu thii sànphâm hang boa, tp trung 
vâ khai thác phát trién thj truO'ng ni dja và xuât khâu. Tang cuO'ng kiêm tna, 
kirn soát thj tnuO'ng, xu l tInh tnng buOn ban hang giá, gian ln thu'o'ng mai. 
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Eây mnh thu hiit du tu kêt câu ht tang du ljch; tmó'c mit, t.p trung tháo 
g5 khó khàn, vuóng mac trong cong tác GPMB, h tr? các nhà du tu dày nhanh 
tiên dO triên khai thirc hin các du an du ljch dã có chü tnrcmg dâu tu' trên da 
bàn thj xã. 

2.3. V nông, lam nghip, tháy san, xây drng nông thôn mó'i 
Kiêm tra, rà soát Va th chüc thu hi di vói din tIch dt nông nghip bO 

hoang; chi dao  chuyên doi mô hInh san xuât lña hiu qua thâp sang mO hInh 
trông h1a kêt hcp nuOi trông thüy san và thüy cam tii các xã Thanh San, Thanh 
Thüy, Các So'n, Ngoc Linh, Hâi Nhân, Nguyen BInh, Trüc Lam... Quy hoch và 
xay dirng v1ing san xuât lüa 1rng diing cong ngh cao tai  các xã: Các San, Anh 
Scm, Ngoc Linh, Thanh San, DjIIh Hài, Hái Nhân vi din tIch 600 ha; tiêp tiic 
phát triên mi rng din tIch vüng trOng rau an toàn tai  Hái Nhân, Nguyen Blnh 
và Thanh San quy mô 10 ha. TO chüc kiêrn tra, dánh giá hiu qua dê nhân rng 
các mô hInh hiu qua kinh tê cao nhu: Trông thanh long rut dO, dua lê Kim 
Hoàng Hu, ghép nhãn, trOng cay an qua hang hóa, mO hInh trông hia cãi tiên, 
trOng hoa và các mô hInh tuói tiêt kim. 

Rà soát, bô trI các trang trai  chãn nuOi 1cm tp trung theo quy hoach, phát 
triên so trang tr?i qui mô lan theo quy hoch, han  chê toi da và tirng buó'c giài 
the vic chãn nuOi nhO lé trong các khu dan cu. Phát triên chän nuOi trâu bO thjt 
tai các xã, phumg nhu Phü Lam, Phili San, Tan TrnO'ng, Tñng Lam, Nguyen 
BInh, Djnh Hái, Các San. 

Hoàn thành chi tiêu trng rung nãm 2021, thrc hin dông b, quyêt lit 
các giãi pháp phOng, chông cháy rirng vai giãi pháp tang cuà'ng quán 1, tp 
trung tIch t dat rirng, tO chirc trông nrng két hçrp phát triên trang trai, quãn l' 
cht chê din tIch rü'ng phông h và rmg yen các ho dp dé dam bão giü nithc 
và cOng tác phông chOng thiên tai. 

Khuyn khIch 1mg dçing tin b khoa hpc k thuat  trong khai thác thüy 
san vào thrc tê san xuât dê tang hiu qua khai thác, tang thai gian barn biên. 
Tang cu'&ng kiêm tra, kiêm soát hoat dng khai thác thus' san, xlr l' trit dê 
châm drt các vi pham ye bâo v nguôn lçi thu san. Quy hoach, nâng cap môt 
so vüng nuôi trông thüy san, phát triên nuôi trông thüy san theo hithng cong 
ngh cao a các xã Thanh Thüy, Hâi Châu. 

Chi dao  tot vic thc hin các phiiang an phông chOng bão liit, clru h, 
clru a;  kiêm tra h thng dê, kè cong dê kjp thai tu bô, xü l' các vi trI xung 
yêu; xlr l' dIrt diem các tnrang hcip vi pham Lut dê diêu trên các tuyên dê trên 
dia bàn thi xã. 

Co them oi xä dat  chuân NTM (Các San) và 01 xã dat  chun NTM nâng 
cao (Thanh San), các xã cOn lai  tang tIr 1 den 2 tiêu chI. 

2.4. Day nzqnh tang thu ngân sách, thành llp  mói doanh nghip 
Tp trung chi dao thu ngân sách, chIt tr9ng nhüng chi tiêu, loti thuê, phi va 

l phI dat  thâp, nhu: Thuê cOng thuang nghip ngoài quOc doanh, thu tiên sIr dçing 
dat tái djnh cu', thu n dpng thuê... xay drng quy hoach kê hoach de tO chIrc thijc 
hin dâu giá quyên sIt' dung dat hoàn thành kê hoach thu ngàn sách nam 2021. 
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lien dam bão các ngun kinh phi cho các chuang trinh, d an, k hotch. Tang 
cung quãn 1', kiêm tra vic sü dicing ngân sách, dam bão tiM kim và hiu qua 
thirc hin dung quy djnh cüaLut ngân sách. Chi dao  thirc hin các giái pháp phát 
triên doanh nghip, phân dâu hoan thành k hoch thành 1p 180 doanh nghip 
nãrn 2021; quan tam giái quyêt các vixóng mac, các kiên nghj cüa các doanh 
ng1iip dê doanh nghip yen tam phát triên san xuât. 

3. Cong tác phát trin do thj, quãn 1 du ttr, xây diyng, quãn 1 quy 
ho,ch, quãn 1 trt tu' xây dirng, cap phép xây dirng 

To churc cOng bô 05 quy hoach phân khu do thj; triên khai thirc hin 05 D 
an quy hoch phân khu do thj con 1i theo diêu chinh, rn rng Quy hotch chung 
xay dirng Khu kinh tê Nghi Sun ducc UBND tinh giao; day nhanh tin d thm 
djnh phê duyt quy hoach chi tiêt xay drng 1/500 các dir an khu dan cu phic vi 
dâu giá quyên sur diing dat, các dir an do doanh nghip lam chü dâu tu. Tang 
ciing cong tác kiêm tra, giám sat và hung dn vic thirc hin các quy djnh ye 
quân 1 chat lucmg cOng trInh. Chi dto UBND các xã, phuO'ng, thrc hin nghiêm 
tue quán 1 quy hoach, trt tr xây dirng, xur 1 các tru'O'ng hçp vi pham ye trt tir 
xay du'ng de phát sinh tInh trang lan chim dat dai, sir ding dt sai rnic dIch, 
xây dirng trái phép. Hoàn thành 1p 04 quy hoach phân khu gôrn: DT-04, DT-06, 
DT-07, DT-11. 

4. Cong tác quãn 1 dt dai, tài nguyen, môi tru*ng 
Xây drng k hoach và thrc hin 1p quy hoach st1 dung dt thj xã Nghi 

San giai dotn 2021-2030 và Kê hoach  si:r diing dat nàrn 2021 trInh UBND tinh 
phê duyt tnxc tháng 3/2021 lam co' s dê giao dat, cho thuê dat, chuyën mic 
dIch sur diing dat... hung dn các xã dã duçc phé duyt kê hoach dâu giá dat, 
1p quy hotch chi tiêt dat khu dan cu, hoàn thin thU tiic to chUc dâu gia, thu 
tiên sU diing dat np ngân sách theo quy djnh. PhOi hcip vci cac ngành huàng 
dn các xã, phuO'ng xU i hO so'; day nhanh tiên d cap giây chUng nhn quyên 
sU dijng dt cho nhân dan. T chüc kiêm tra, phát hin và xU l' các vi pham 
pháp lut ye báo v môi tru1ng, xá thai nithc chua qua xr lr ra môi tnthng; vi 
phm ye an toàn khai thác mO... 

5. Chi dio quyt 1it cong tác giãi phóng mt bang các di an 
Tp trung chi dao cOng tác GPMB dôi vâi các dr an theo chi dto duçc 

UBND tinh giao trong ké hoach näm 2021, trçng tarn là các dir an dâu tu h 
tang, các d an trpng diem cUa các nhà dâu tu dê triên khai 1p Kêhoach sur 
ditng dt và K hoach GPMB näm 2021. Chi dao  giài quyêt durt diem nhfi'ng 
vung mac tai  cac dir an kéo dâi nhiêu 11am, các dir an ha tang ki thut sU diing 
ngân sach nhà nu'âc dê bàn giao cho chU dâu tLr. Tp trung cao d dôi vâi nh&ng 
dir an trpng diem theo thur tir u'u tiên, nEat là các dir an: Du'ng DOng Tây 4 di 
câng Nghi San tai  Hái Thuvng; dir an dithng Dông- Tây 1 kéo dài; Xây dirng h 
thông thoat nisó'c chông ngp Ung tai  Mai Lam; Di.thng giao thông trijc chinh 
phIa Tây.., các dir an ha tang trçng diem có nguOn von dâu tu' tir ngân sách, duçrc 
bO trj nguôn kinh phi trong nAm 2021 Va CC dir an quy hoch mt bang tai  các 
phumg, xã dê dâu gia quyên sU dung dat. 
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6. Nâng cao chat 1ung các linh viyc van hoá - xa hi; giãi quyt cO 
hiu qua các van dê xã hi; dam báo các chmnh sách an sinh xã hi, chi dto 
thirc hin tot cong tác phông, chông dch bnh Covid-19 

6.1. Tap trung tuyên truyn các ngây 1 lan cUa dt nithc, các chü tmo'ng 
chinh sách cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nhà nrnc, nhiêm vi chInh trj cüa dja 
phi.wng. Triên khai Kê hoich khai qut kháo cô di tich ljch sr và danh lam 
thãng cánh nüi Am Các. Nâng cao chat lucmg phong trào phong trào "Toàn dan 
doàn kêt xây dçrng dai song van hoá, do thj van minh". Tang cung cong tác 
quãn 1' các hoat dng vAn hóa, the thao, du ljch; thành 1p các doàn kim tra 
lien ngành,, tô chüc kiêm tra các hoat dng kinh doanh djch vii vAn bOa, the thao, 
internet; tiêp tVc  chi do thrc hin và hoàn thành tu hO, ton to các cong trinh 
vAn hóa, di tIch ljch sir. 

6.2. Xây drng và trin khai k hotch thrc hin D an phát trin Giáo d1ic 
thj xA Nghi Szm giai doan2021-2025, djnh huâng den 2030. Xây drng 1 trInh 
dAu tu' các cong trInh h tang ca bàn dam báo các hoat dng giáo diic trên da 
bàn thj xã t1r 2021 den 2025 theo Nghj Quyêt d?i  hi Dâng b th xa. Xây drng 
và thrcic cong nhn rn&i 05 truang dt chuân Quoc gia (gôm: Mâm non: Hal 
Linh và Hái Châu; THCS: Ninh Hái, Hài Ninh và Mai Lam) và cong nhn lui 11 
trixang. Trong khi cha dmyc tinh giao them chi tiêu biên chê viên chüc sir nghip 
GD&DT phái có chü trlrGng thông nhât ye vic hçTp dOng them giáo viên các cap 
hoc dê dam báo c bàn sO giáo viên dung lap. To chüc khào sát,dánh giá nAng 
hjc, xay drng kê hoich bOi dung thumg xuyên dê nâng cao chat luçng và sAp 
xêp hap l di ngU can b quán Jr, giáo viên, nhân viên. TAng cumg quán l' 
nhâ nm5'c, quán 1 chuyên mOn dôi vai các don vj nhà truô'ng dê nâng cao chat 
1uçng giáo diic toàn din, hoàn thành các miic tiêu và nhiêm viii nAm hoc. TAng 
cuang quân l dy them, h9c them, thu ngoài quy djnh; thanh tra, kiêm tra dê 
phát hin sm, giái quyêt dtrt diem và chân chinh kjp thai các hin tixpng sai 
phrn, không dê xãy ra các diem nóng gay birc xi'ic du 1un. 

6.3. TAng ciRmg cong tác quãn l' nhà nuâc v y té; chi dto các co say t 
nâng cao chat luçing kharn, cha bnh vA chAm soc sure khôe cho nhân dan; chü 
trong cong tác phông chOng djch bnh trên dja bàn, nhât là djch bnh Covid-19; 
thixc hiên quán lr cOng tác dam bão v sinh an toàn thirc phâm nhât là ti các co 
sa san xuât, kinh doanh thuc phâm, dich vi An uông, các ch dâu môi. Tp trung 
chi dao các xã, pbung thirc hin xay drng các mO hmnh chui cung ung thrc 
phâm an toàn và xây dung xA ATTP. Duy trI tot cong tác chü thp dO. 

6.4. Lam t& cOng tác giài quyt vic lam, to vic lam cho ngithi lao dng 
vA xut khâu lao dông. Thc hin chinh sách dOi vâi nguai có công, BTXH; 
mua the BHYT cho các dôi tucmg theo quy djnh. 

7. Day mtnh cAi cách hành chinh, cong tác ni viii, thanh tra, tiêp 
cong dan, giái quyêt don, thir khiêu n1i to cáo, tir pháp: 

Tip tçic dôi mói phuung thuc chi do diëu hãnh, cAi eAch lë lOi lam viëc; 
cao trách nhim cüa can b, cong chuc, dc blt là nguai dung dâu co quan, 

don vj trong thirc hin chuc nAng nhim vi duc giao. Tiêp ttuc tham mini và thrc 
hin luân chuyen can b lãnh dto, cOng chüc ti các phông, ban, di và can b 
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chü chôt các phumg, xã. Xây dimg và to chirc thanh tra theo ké hoch, tp trung 
trên cac lInh vrc quãn i dat dai, ngân sách, quy hoch, xay dirng cc bàn. Chi dao 
giãi quyêt diirt diem các tranh chap, khieu kin trên dja bàn, nhât là trong cong tác 
giái phóng mt bang, ho trç tái dnh cu không dê tInh trtng khiu nai  dông ngithi 
và vi.rcit cap. Duy trI tiêp cong dan, giái quyêt do'n thu khiêu nai,  to cáo, tir pháp, 
kjp thii thâm dnh các hO so' lien quan dn dam báo an ninh trt tr cho chü du tir 
thi cOng dr an; cuOiig chê thu hôi dat; xir l' vi pham trt tr xây drng. 

8. Tang cu*ng quôc phông - an ninh, bão dam trt ttr, an toàn xã hi 
8.1. Tang cuô'ng cong tác tun tra, tp trung nm tInh hInh và giài quyt 

các van de lien quan den an ninh trên b, trên không, trên biên, hal dáo và an 
ninh nOng thôn. To chilrc huân luyn dan quân tir v, d? b dng viên dung k 
hoach, dam báo chat hrcng. Hoàn thành 100% chi tiêu tuyên quân nàm 2021. 

8.2. Tang cuà'ng dam bào an ninh tr.t tr trong thai gian truó'c, trong và 
sau Tet nguyen dan Tan Siru 2021, Di hi di bieu toàn quôc lan thu XIII cüa 
Bang, bâu cir dai  biêu Quôc hi - HDND các cap nhim ki  202 1-2026. Triên 
khai thirc hin dr an san xuât, cap, quàn l', khai thác can ciró'c cong dan mó'i và 
dir an xây dirng d1r 1iu Quôc gia ye dan cu. Xây drng và triên khai các chuyên 
an dâu tranh vâi các loai ti phtm hInh sur, ra quân xir lr các tii diem t nan  xã 
hi. Tang cuô'ng cong tác dam bào trt tir, an toàn xã hi, an toân giao thông 
kiêm che và giâm thiêu tai nan  giao thông, phông chOng cháy no, chi dao  giái 
quyêt các van dê rni phát sinh ngay tai  ca s&, không dê xãy ra các vi vic phirc 
tap, kéo dài. Tang cuO'ng các bin pháp giám thiêu tai nan  giao thông tr 5-10%, 
cá ha tiêu chI so vi tai nan giao thông, so ngu1i chêt và so nguthi b thuo'ng. 

Diêu 4. To chti'c thu'c hiên 
Giao UBND thj xã can cü vào Nghj quy& nay chi dao  các phOng, ban, 

di, các ngành, UBND các phuOiig, xã to chüc thirc hin thäng lçi mic tiêu, 
nhim vi phát triên kinh tê - xã hi nàm 2021. 

Thumg trirc HDND, các Ban HDND thj xã, các ti di biu HDND thj xã 
vâ các di bieu HDND th xã theo chirc nãng, nhim vi, quyên han  giám sat vic 
th1rc hin Nghj quyet nay. 

Nghj quyt nay dã duçc Hi dng nhân dan thj xã Nghi San khóa XIX, k 
hop thir 17 thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu lirc k t1r ngày 
thông qua.!. 

Niinhân: CHU TICH 
- TT HDND, UBND tinh; 
- So' Tu pháp; 
- TT Thi üy; HDND thi xã; 
- Chñ tich, các PCT UBND th xã; 
- Các Ban HDND th xã, các Di biêu HDND thj xã; 
- UB MTTQ, các Doân the thi xã; 
- Các phOng, ban, ngánh, co' quan do'n vi; 
- TT HEND, UBND, UB MTTQ các phixô'rig, xã; 
- Luu: Van thu. 
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