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NGH QUYET - 
Ye ke hoch phat trien kinh te - xa h9i nam 2021 

HO! DONG NHAN DAN THJ XA NGHI S(IN 
KJIOA XIX, KY HQP TH15 17 

Can dr Lust T chi'rc chInh quyn dja phung ngày 19/6/20 15; 
Can cir Lut süa di, b sung mt s diu cüa Lut T chüc Chmnh phü và 

Lut to chüc chInh quyên dja phiwng ngày 22/11/20 19; 
Can cü Quyt djnh s 872/QD-TTg ngày 17/6/2015 cUa Thu tix&ng ChInh 

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

Cn cir Nghj quyt s 330/20201NQ-HDND ngày 06/12/2020 cüa HDND 
tinh Thanh Hóa khóa XVII v K hoch phát triên kinh t - xa hi nm 2021. 

Chi thj s 23/CT-UBND ngà' 13/8/2020 cüa ChiX tjch UBND tinh Thanh 
Hóa ye xây dirng Kê hoach phát triên kinh tê - xã hi và d%r toán ngân sách näm 
2021. 

Xem xét T& trInh s 329/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 nàm 2020 cüa 
UBND thj xã ye vic dé nghj thông qua Nghj quyêt phát triên kinh tê- xä hi, 
dam bâo quôc phông- an ninh nàm 2021; Báo cáo thâm tra so IBC-HDND 
ngày tháng 12 nàrn 2020 cUa Ban Kinh tê - Xä hi HDND thj xâ và các )2 
kiên cUa di biêu Hi dông nhãri dan thj xâ, 

QUYET NGH: 

Diu 1. Dánh giá tInh hInh thiyc hin nhim vii nãm 2020 
1. Kt qua dt dirçrc 
Näm 2020, mc dü cOn nhiu khó khn, thách thüc, djch bnh Covid-19 

büng phát dâ tác dng manh me den mi m.t cüa d?ii song xA hOi,  tInh hInh san 
xuât gp khó khan do ãnh huOng cUa thiên tai, dch bnh trong ch.n nuôi; song 
&rçic sr quan tam chi dao,  ho trq cüa tinh, sr no 1lgTC cüa ca h thông chInh trj, 
tp trung chi dao thirc hin các bin pháp phOng, chông, kiêm soát djch Covid-
19; thirc hin quyêt lit, dông b cac giãi pháp cap bach nham tháo gi khó khn, 
vuàng mac cho nguii dan, doanh nghip, duy trI on djnh hoat dng san xuât 
kinh doanh, kinh tê- xa hi näm 2020 cüa thj xâ dã d.t ducic nhiêu két qua khá 
toàn din trén các lTnh virc, nôi bt là: 

(1) Tc d tang giá trj san xut dat  18,6%, có 29/30 chi tiêu dat  và virt k 
hoach; san xuât nông nghip mc dü bj thit hai  do thiên tai, djch bnh, nhung 
vn tang trix&ng khá; cong nghip, thuang mai  và dch vii phát trin, duy trI on 
djnh; (2) Thu ngãn sách trén dja bàn vi.içit dir toán, Co 10/12 chi tieu thu dat  trên 
tir 100% dir toán HDND thi xA giao. Thu nhp bInh quân dat  48 triu 
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dng/ngix&i/närn; (3) linh vi,rc van hóa, xã hi tip tic có nhiu chuyn bin tin 
bO; Thirc hin tot "nhim vi kép": Vüa phông chng djch Covid- 19 vüa t chirc 
hiu qua nhim vi nãm hQc; dà t chirc thành cong các hoat  dng chào mrng 
Dai hi Dâng các cap; (4) ho,àn thin h sci, d an, duçic Uy ban Thu&ng vii 
Quôc hi ban hành Nghj Quyêt so 933/NQ-UBTVQH v thành 1p thj xã Nghi 
Scm và các phismg thuc xä Nghi Scm, huyn TTnh Gia chInh thirc trâ thành Thj 
xA Nghi Scm ti'r ngày 01/6/2020 vâi 31 dcmn vj hành chInh, gôm 16 phu&ng và 15 
xa; (5) an ninh chInh trj, trt tr an toàn xA hi &rçmc dam bâo, t.o môi tniYng on 
djnh cho phát triên kinh tê- xã hi. 

2. Hin ch& tn tti 
Béncanh nhUng k& qua dat  ducic, kinh t- xA hi näm 2020 vn con mt 

so han  chê, yêu kern can khäc phc, do là: COn 1 chi tiêu không dat  k hoach 
(San krqng Itrcmng thirc cO hat  do chju tác dng djch bnh covid- 19, thiên tai, 
djch bnh trên cay trông lam giám näng suât, san hrqng; trên dja bàn thj xâ chat 
ltrçing tAng tnr&ng con thâp, chat luçmng nguôn nhãn lc chua cao, doanh nghip 
trên dja bàn chü yêu là doanh nghip nhO và vi1a; Sir phôi hçmp trong giài quyêt 
cong vic và nhim vii &rçmc giao giia các phOng, ban và các xâ, phixmg cOn 
han chê, nht là trong cong tác trInh và thm djnh bôi thix&ng GPMB các dir an. 
TInh trng sü di,mg dat sai miic dIch, xây dirng trái phép, vi pham tr.t tir xây 
dirng cOn din ra. TInh trang thiêu giáo viên bc tiêu hc chua duqc giâi quyêt. 
TInh hInh an ninh chInh trj, trQt tir an toàn x hOi  on djnh nhung van cOn tiêm an 
nhftng yêu to phrc tap, khó hr&ng... 

Diu 2. Miic tiêu và các chi tiêu chü yu nãm 2021 
1. Miic tiêu 
Ip trung tháo gr khó khän, vurng m.c tao  diu kin d các doanh nghip 

và nhãn dan khôi phc và phát triên boat dng san xuât kinh doanh sau djch bnh 
covid-19; tiêp tiic day rnanh cãi each hành chInh; thu hut tôi da Va sü dng có 
hiu qua các nguôn lirc cho dau ti' phát triên, tao  dt phá ye h thông kêt câu h 
tang do thj. Khân trucmng triên khai thirc hin 04 chixcmng trInh tr9ng tam, 02 khâu 
dt phá; cac De an, Kê hoach duçic HDND Nghj quyêt. Nang cao chat lung các 
hoat dng vAn hóa - xA hi; bâo dAm an sinh xà hi, nâng cao d?yi song 4t chat và 
tinh than cUa NhAn dan. Tang cu?ing quAn l tâi nguyen và bâo v môi tri.r&ng, 
chü dng phOng chông thiên tai, djch bnh. Bão dAm vCrng chäc quOc phOng - an 
ninh, giu1 vfrng On djnh chInh trj, trt t%r an toAn xA hi. Phâri dâu närn 2021 thj xA 
Nghi Scm hoàn thành xut sac nhim vii, tao  khI the trong thiic hin thAng lçmi các 
mvc tiêu Nghj quyêt Dai  hi dAng b thj xã lan thu XXVI, nhirn kS'  2020 - 2025. 

' •A ., A 2. Cac chi tieu chu yeu 
2.1. Tc d tang giá trj sAn xut dat  tr 19,8% tr& len, trong do nông, lam, 

thüy san tAng 2,3%; cong nghip - xây di,rng tAng 20,2%; djch vi tang 20%. 
2.2. Thu nhp bInh quAn d.0 ngu&i 53 triu dng/ngumi/nAm. 
2.3. San luçmg luong dat  50.000 tn tr& len. 
2.4. TIch ti rung dt 220 ha. 
2.5. Giá trj san phm trên 1,0 ha dt trng tr9t và nuOi trng thüy san dat 



3 

100 triu dng. 
2.6. Tng vn d.0 ttr toàn xâ hi dtt trên 48.400 t) dông. 
2.7. Tng thu ngân sách nhà nuâc trên da bàn tang 12% trâ len so vói 

HDND tinh giao. 
2.8. Phát trin doanh nghip, thânh ltp mâi 180 doanh nghip trô len. 
2.9. Them 01 xã dat  chun NTM; 01 xã dat  NTM nâng cao. 
2.10. T l do thj boa 78% trâ len. 
2.11. TS'  l cling hóa &r?ing GTNT 83%. 
2.12. T 1 tang dan s duâi 1%. 
2.13. T' l lao dng nOng nghip 24,4%. 
2.14. T' l lao dng duçic dào tao dat 68%; giãi quyt vic lam cho 5.000 

lao dQng. 
2.15. S xâ, phuing dat  tiêu chI ATTP: 35,4% (05 xä), trong do, t) l xä, 

phu&ng dattiêu  chI ATTP nâng cao là 3,2% (1 xã); so xä, phu&ng dtt b tiêu chI 
Quôc gia ye ytê theo chuân mâi 16,1% (05 xä). 

2.16. Xây drng m&i 05 tnrng dt chuk qu& gia và cOng nhn lai 11 truäng. 
2.17. T' l tré duôi 5 tui suy dinh di.rng (theo th can nng) dixâi 9,6%. 
2.18. T 1 bao phl Báo him y th dat  91% trà len. T' l dan s trong d 

tuôi lao dng tham gia BHXH trên 30%. 
2.19. T l nhà a kiên c + ban kiên c là 90%. 
2.20. Giãm t' l h nghèo 1,5% tr& len (theo chun mai). 
2.21. T' l xa, phix&ng, ca quan, do'n vj dat  tiêu chI kiu mu dat  6,0%. 
2.22. T' l che phU r&ng 35%. 
2.23. Dan s duçic dung nuâc hçip v sinh dat  97%; trong do t' l dung 

nuac sach dat 95%. 
2.24. T' l thu gom, xü 1 chit thai rn sinh boat dat 90% trâ len; l các 

Ca sâ san xuât mai xây dirng có tram  xi:r l ni.râc thai dat  85%. 
2.25. T l khu dan cii, co quan, doanh nghip dat  tiêu chuân an toàn ye 

ANTi' dat  73%; Xây drng xà, phuuing an toàn lam chü, sn sang chién dâu dat  95%. 
2.26. Xã phu?mg dat  tiêu chun tip cn pháp lut dat  80,6% 
2.27. San huqng khai thác, nuOi trng thus' san dat  32.000 tan. 
2.28. Tng dan gia süc, gia cam: Dan lqn: 50.000 con; Trâu, bO: 20.000 

con, Gia cam: 650.000 con. 
2.29. Các clii tiêu v van hóa: 
- Phát dng xây dirng "PhuOng dit chun van minh do thj": 01 phu&ng; 

di.rcic cOng nhn: 01 phu?mg; Xa &rcic cong nhn "Xã dat  chuãn vAn hoá nOng 
thôn mói": 02 xä; 

- Dàng k xây drng thOn van hoá: 195 thôn; duqe cOng nhn 130 thôn; 
- Däng k xay drng cci quan, dan vj, doanh nghip dat  chun van boa: 06; 

duçic cOng nhn giai doan 2020 - 2021 và 2017 - 2021 là 10 ca quan, dan vj; 
- S Gia dInh däng k xây dirng GDVFI: 65%, ducic cong nhn 60%. 
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Diu 3. Nhim vii và các giãi pháp chü yu 
1. Cong tác lãnh do, chi dio diu hành tfr thl xa dn cr s& 
1.1. Ip trung trin khai thrc hin Nghj quy& Dti hi Dãng các cp và Dii 

hi Dãng b thj xã lan thu XXVI, thim kS'  2020 - 2025. Xây drng, hoàn thin 
các chi.nmg trinh, ké hoch hành dng thc hin các chi.rcing trInh trçng tam, các 
khâu dt phá theo Nghj quyêt Dai  hi Dâng b thj xâ lan thir XXVI, nhim kS' 
2020 - 2025. Rà soát, dé xuâtsira dôi, bô sung các cci ché, chInh sách dâ ban hành 
nhimg không con phü hqp; dông thai nghiên cüu, xây dirng, ban hành các Co ché, 
chInh sách mài nhäm phc vi phát triên kinh tê - xâ hi cüa thj xâ. 

1.2. Cong tác lânh dao,  chi do phãi xuyên su&tir thj xã dn các phuOng, 
xâ, ngithi dt'rng dâu phài quyêt tam trong chI, quyêt lit trong lânh dao  diêu 
hãnh; dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim. Lay kêt qua thirc hin nhim 
vi chInh trj di.rçic giao lam thithc do ye náng 1irc chuyên môn, ban lTnh chInh trj 
và dánh giá két qua hang näm. Qua do xü l nghiêm các tmmg hcip không hoàn 
thành thim vi do nguyen nhân chü quan. 

Tang cu&ng cong tác thanh tra, kim tra vic thirc hin chirc näng, nhim 
vi duçic giao dê xfr l nghiêm nhUng can b lãnh dao  quân l không hoàn thành 
nhim vi, có biêu hin dun day, né tránh trông chi vào cap trên khi thirc hin 
nhim vii. 

2. Tp trung chi dio diu hành và phân b 1içp 1 nguin lire d dy 
minh phát trin kinh t 

2.1. Cong nhip, xây drng, tiu thu cong nghip 
Thu&ng xuyên theo dôi, kp th&i ph& hçip vci các ngành chüc näng tháo 

g nhüng khó khàn, vixàng mac, to mi diêu kin thun lçii dê các nhà may san 
xut cOng nghip trong Khu kinh tê Nghi San và trên dja bàn thj xâ duy tn san 
xut n djnh, phát huy tôi da cong suât. Chü dng phôi hqp vâi các sâ, ban 
ngành cap tinh và Ban quân l Khu kinh tê Nghi Son và các KCN trong vic ho 
trçl các doanh nghip ye thu tiic dâu tu, dat dai, côngtác GPMB, thu tic nhp 
cânh cho chuyên gia, nhp khau may móc, thiêt bj dê day nhanh tién d th1rc 
hin, s&m dira các dir an cong nghip trên dja bàn thj xâ di vào hoit dng. 

Tang cu&ng cong tác kim tra, giám sat và hithng dn vic thirc hin các 
quy djnh cüa pháp 1ut trong lTnh vrc quân 1 chat luqng cong trInh; xü l 
nghiêm các hành vi vi phm trong hoat dng xây dirng. 

Phát trin tiu thu cong nghip gn vài khôi phiic các ngh truyên thông, 
nhân cy ngh mth di vâi nhitng san phâm có thj tnr&ng tiêu thi tot nhäm to 
vic lam, nâng cao thu nhp và cung cap nguôn hang cho xuât khâu. 

2.2. Djch vy, thu'ong mcii 
Tp trung phát trin nhanh, da dng cac ngành djch v11 Co lçii the, giá trj 

gia thng cao àn vài phát triên KKT Nghi San nhix các lTnh virc: Du ljch, vn tâi, 
logistics... Day manh  tuyên truyên, phô biên thông tin, djnh hi.ràng, hizàng dan, 
h trçi các doanh nghip kêt nôi cung - câu tiéu thi san phâm hang hóa, tp trung 
và khai thác phát triên thj trithng ni dja và xuât khâu. Tang cutmg kiêm tra, 
kiém soát thj trithng, xir l tInh trng buôn ban hang giâ, gian lQn thixcing mai. 
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Dy manh  thu h& du tu kt cu ha t.ng du ljch; tru&c mit, tp trung tháo 
g khó khän, vuâng mac trong cong tác GPMB, ho tr các nhà dâu tu day nhanh 
tiên d triên khai thijc hin các dr an du ljch dA có chU trucmg dâu tu trên dja 
bàn thj xà. 

2.3. Vt nông, lam nghip, tháy san, xây drng nông thôn mô'i 
Kim tra, rà soát và t chüc thu hi di vói din tIch d.t nông nghip bó 

hoang; chi dao  chuyên doi mô hInh san xuât lüa hiu qua thâp sang mô hInh 
trông lila kêt hçip nuôi trông thüy san và thüy cam tai  các xã Thanh San, Thanh 
ThUy, Các San, Ng9c Linh, Hâi Nhân, Nguyen BInh, Tthc Lam... Quy hoach và 
xay dirng vüng san xuât lüa irng dung cong ngh cao tai  các xä: Các San, Anh 
San, Ngpc LTnh, Thanh San, Djnh Hái, Hãi Nhân vài din tIch 600 ha; tiêp tiic 
phát triên ma rng din tIch vüng trông rau an toàn tai  Hãi Nhân, Nguyen BInh 
và Thanh San quy mô 10 ha. To chirc kiêm 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 nhân, trông cay an qua hang hóa, mô hInh trông lüa câi tiên, 
trông hoa và các mô hInh ti.rói tiêt kim. 

Ra soát, b trI các trang trai chän nuôi 1cm tp trung theo quy hoach,  phát 
triên so trang trai qui mô l&n theo quy hoach, han  chê tôi da và tüng buâc giài 
the vic chän nuôi nhO lé trong các khu dan cu. Phát triên chän nuôi trâu bO thjt 
tai các xà, phumg nhu Phil Lam, Phü San, Tan Tru&ng, Thng Lam, Nguyen 
BInh, Djnh Hái, Các San. 

Hoân thành chi tiêu trng rfrng nàm 2021, thrc hin dng b, quyt lit 
các giãi pháp phOng, chông cháy ri1ng vâi giái pháp tang cuing quãn 15', tp 
trung tIch tii dat rfrng, to chüc trông thng kêt hçip phát triên trang trai, quãn 15' 
chat chë din tIch thng phOng hO và thng yen các ho dp dê dam bâo gii nithc 
và cong tác phOng chông thiên tai. 

Khuyn khIch irng ding tin bO khoa h9c k5 thu.t trong khai thac thüy 
san vào thrc tê san xuât dê thng hiu qua khai thác, tAng thii gian barn bin. 
TAng cu&ng kiêm tra, kiêm soát boat  dng khai thác thu5' san, xir 15' trit dê 
châm dirt các vi phm ye bâo v nguOn lçii thu5'sãn. Quy hoach,  nâng cap mOt 
sO vüng nuôi trông thüy san, phát triên nuôi trông thüy san theo hithng cong 
ngh cao & cac xã Thanh Thüy, Hâi Châu. 

Chi dao  tt vic thirc hin các phixang an phOng chng bAo 1iit, cüu ht), 
thu nan;  kiêm tra h thông dé, kè cong dê kjp th&i tu bo, xir 15' các vj trI xung 
yêu; xir 15' dUt diem các truang hqp vi phm Lut de diêu trén các tuyên dê trên 
dja bàn thj xä. 

Co them 01 xâ dat  chun NTM (Các San) và 01 xä dat  chun NTM nâng 
cao (Thanh San), các xã cOn lal  tang tr 1 den 2 tiêu chI. 

2.4. Dy minh tang thu ngân sac/i, than/i l(ipmói doanh nghip 
T.p trung chi dao  thu ngân sách, chü trçng nhfrng chi tiêu, ba1  thuê, phI và 

1 phi dat  thap, nhi.r: Thue cong thuang nghip ngoài quôc doanh, thu tien su dung 
dat tái djnh Cu, thu nçi d9ng thuê... xây dmg quy hoach kê hoach dê to chüc thijc 
hin dau giá quyên sir ding dat hoãn thãnh kê hoach thu ngãn sách nAm 2021. U'u 
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tiên dam báo các ngun kinh phi cho các chucing trInh, d an, k hoach.  Tang 
cuing quãn 1, kiêm tra vic si ding ngãn sách, dam bâo tiêt kim và hiu qua 
thirc hin dung quy djnh cüaLut ngãn sách. Chi dao  thrc hin các giái pháp phát 
triên doanh nghip, phân dâu hoàn thành kê hoach  thành l.p 180 doanh nghip 
nám 2021; quan tam giãi quyêt các wang mac, các kiên nghj cüa các doanh 
nghip dê doanh nghip yen tam phát triên san xuât. 

3. Cong tác phát trin do thj, quãn 1 du tir, xây dtrng, quãn 1 quy 
hoch, quail 1 trt ttr xy drng, cp phép xây dirng 

T chüc cong b 05 quy hoch phân khu do thj; trin khai thirc hin 05 D 
an quy hoch phân khu do thj cOn 1i theo diêu chinh, m& rng Quy hoch chung 
xây dirng Khu kinh té Nghi Sn duqc UBND tinh giao; day nhanh tin d thm 
djnh phê duyt quy hoch chi tiêt xây drng 1/500 các dr an khu dan cu phc vui 
dâu giá quyên sr diving dat, các dir an do doanh nghip lam chü dâu tux. Tang 
ci.r&ng côn tác kiêm tra, giám sat và hixàng dn vic thirc hin các quy djnh ye 
quàn 1 chat lucing cong trInh. Chi dao  UBND các xã, phu&ng, thrc hin nghiêm 
tUc quãn l quy hoch, trt tr xay dirng, xü l các tru1ng hçip vi phm ye trt tir 
xay dung de phát sinh tInh trng lan chiêm dat dai, s1r din dat sai music dIch, 
xây dirng trái phép. Hoàn thành 1p 04 quy hoach  phân khu gôm: DT-04, DT-06, 
DT-07, DT-11. 

4. Cong tác quãn 1 dt dai, tài nguyen, môi trtrOrng 
Xây drng k hoach và thrc hin l.p quy hoach si'r duing dt thj xä Nghi 

Scm giai doan 202 1-2030 và K hotch sü diing dat näm 2021 trInh UBND tinh 
phê duyt trtxâc tháng 3/2021 1am cci sâ dé giao dat, cho thuê dat, chuyên mi1c 
dIch sir ding dat... hithng dn càc xã dà ducic phe duyt kê hoach dâu giá dat, 
1p quy hoach chi tiêt dat & khu dan cu, hoàn thin thu tic to chi'rc dâu giá, thu 
tiên sü diing dt np ngân sách theo quy djnh. Phôi hcip vai các ngãnh htthng 
dn các xã, phi.r&ng xü i ho sd; day nhanh tiên d cap giây chi'rng nhn quyên 
sü dung dat cho nhân dan. TO chüc kiêm tra, phát hin và xr l các vi phm 
pháp 1u.t ye bào v môi trux&ng, xá thai nuâc chua qua xi:r l ra môi tri.rang; v 
phm ye an toàn khai thác mO... 

5. Chi do quyt 1it cong tác giãi phóng mt bang các dir an 
Tp trung chi dao  cOng tác GPMB dôi vth các dr an theo chi dao  duçic 

UBND tinh giao trong k hoach nám 2021, trçng tarn là các d an dâu tu ha 
tang, các dr an tr9ng diem cüa các nhà dâu ttr dé triên khai 1p Kêhoach sr 
diing dat Va K hoach GPMB näm 2021. Chi dao  giâi quyêt düt diem nhng 
vuàng mac tai  các dirán kéo dài nhieu nm, các dir an ha tang k thut sü dung 
ngân sách nhà nu.râc dê bàn giao cho chü dau tui. Tp trung cao d dôi vói nhng 
dir an tr9ng diem theo th'(r tr uu tiên, nhât là các dr an: Du&ng Dông Tây 4 di 
cãng Nghi San tai  Hài Thuxqng; dir an du&ng Dông- Tây 1 kéo dài; Xây drng h 
thông thoát nir&c chông ngp Ung tai  Mai Lam; Duxn giao thông triic chInh 
phIa Tây.., các d an ha tang tr9ng diem có nguôn von dâu tux tir ngân sách, duqc 
bô trI nguôn kinh phi tron näm 2021 và các d an quy hoach  mt b.ng tai  các 
phuting, xã îé dâu giá quyên sü dung dat. 
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6. Nâng cao chat hrçrng các linh vrc van hoá - xä hi; giãi quyt có 
hiu qua các vn d xa hi; dam bão các chInh sách an sinh xã hi, chi do 
thrc hin tM cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 

6.1. Tp trung tuyên truyn các ngày 1 lan cüa dt nuàc, các chü trrnmg 
chInh sách cUa Dâng, pháp Iu.t cUa Nhà nuóc, nhim vv chInh trj cüa dja 
phumg. Triên khai Kê hoach khai qut khâo cô di tIch ljch si.'r và danh lam 
thàng cãnh nüi Am Các. Nâng cao chat luçing phong trào phong trào "Toàn dan 
doàn két xay drng däi song van hoá, do thj van minh". Tang ctr&ng cong tác 
quán l các hoat  dng van hóa, the thao, du ljch; thành 1p các doàn kiêm tra 
lien ngânh, tO chi'rc kim tra các hoat  dng kinh doanh djch v11 van hóa, the thao, 
internet; tiêp tVc  cM  dao  thirc hin và hoàn thành tu bô, ton tao  các cong trInh 
van hóa, di tIch ljch sir. 

6.2. Xây drng và trin khai k hoach thirc hin D an phát trin Giáo dc 
thj xâ Nghi San giai doan 2021-2025, djnh huâng den 2030. Xây drng l trInh 
du tix các cong trInh ha tang co bàn dam bâo các hoat  dng giáo diic trén dja 
bàn thj xã tir 2021 den 2025 theo Nghj Quyêt dai  hi Dâng b thj xâ. Xây dirng 
và thrçic cong nhn m&i 05 tru&ng dat  chuân Quôc gia (gôm: Mãm non: Hâi 
LTnh và Hal Châu; THCS: Ninh Hài, Hãi Ninh và Mai Lam) và cong nhn 'ai  11 
tnrng. Trong khi cha dirçic tinh giao them chi tiêu biên chê viên chüc sir nghip 
GD&DT phâi có chU trtrcing thông nhât ye vic hqp dông them giáo viên các cap 
hçc dê dam bâo ca bàn so giáo viên dirng lap. To chirc kháo sat, dánh giá nàng 
hrc, xây dirng kê hoach bôi dixông thtr&ng xuyên dé nâng cao chat hrçrng và sap 
xep hqp l di ngü can b quãn l>,  giáo viên, nhân viên. Tang ctr&ng quãn l 
nba nuac, quân l chuyên mOn dOi vâi các don vj nhà truang dé nâng cao chat 
luqng giáo dc toàn din, hoàn thành các miie tiêu và nhim vlgl näm h9c. Tans 
cu&ng quàn 1 dy them, hQc them, thu ngoài quy djnh; thanh tra, hem tra dê 
phát hin sam, giái quyêt düt diem và chân chinh kjp th&i các hin tuçing sal 
pham, khOng de xây ra các diem nóng gay birc xüc dix lun. 

6.3. Tang cithng cong tác quàn l nhà nix&c v y t; chi dao  các Ca sâ y t 
nâng cao chat hrçing khám, ch)a bnh và chäm soc sirc khOe cho nhân dan; thu 
tr9ng cong tác phOng chông djch bnh trên dja bàn, nhât là djch bnh Covid-19; 
thirc hin quãn l cong tác dam bào v sinh an toàn thrc phâm nhât là tai  các ca 
sâ san xuât, kinh doanh thirc phâm, djch an uOng, các chci dâu mOi. Tp trung 
chi dao  các xA, phuang thirc hin xây dirng các mO hInh chuôi cung irng thrc 
phâm an toàn và xây dirng xä ATTP. Duy trI tot cOng tác chr th.p dO. 

6.4. Lam t& cong tác giâi quyt vic lam, tao  vic lam cho ngithi lao dng 
và xuât khâu lao dng. Thrc hin chInh sách dôi vâi nguai có cOng, BTXH; 
mua the BHYT cho các dOi tixçrng theo quy djnh. 

7. Dy manh  cãi each hành chinh, cong tác ni v1  thanh tra, tip 
cong dan, giãi quyt don, thir khiu nai t cáo, tir pháp: 

Tiêp tic dôi mâi phuang thi'rc chi dao  diêu hành, câi cách lê lôi lam vic; 
cao trách thim cüa can b, cong chirc, d.c bit là nuàd dirng dâu ca quan, 

dan vj trong thrc hin chüc nang thim viii duçic giao. Tiêp tiic tham mixu và thirc 
hin luân chuyên can b länh dao,  cong chüc tai  các phông, ban, di và can b 
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chU ch& các phix&ng, xA. Xây dimg và t chüc thanh tra theo k hoach,  tp trung 
trén các 1Tnh vc quãn 1 dat dai, ngân sách, quy hoach, xay drng Ca bàn. Chi dto 
giâi quyêt dirt diem các tranh chap, khiêu kin trên dja bàn, nht là trong cong tác 
giái phóng mt bang, hO trq tái djnh cix không dê tInh trng khiu ni dông ngl.ri 
và vuçit cap. Duy tn tiêp cong dan, giâi quyêt dan thtr khiêu nai,  to cáo, tu pháp, 
kjp thai thâm djnh cac ho sa lien quan den dam bâo an ninh trat  tr cho chit du ttr 
thi cong dir an; cixong ché thu hOi dat; xir l vi phm trt tr xây dirng. 

8. Tang cu*ng quc phông - an ninh, bão dam trt tir, an toàn xã hi 

,8. 1 .Täng cithng cOng tác tun tra, tp trung nm tInh hInh và giãi quyt 
các van dé lien quan den anninh trên b, trén không, trén bin, hái dáo và an 
ninh nông thôn. TO chirc huân 1uyn dan quân tir v, dir bj dng viên dung kê 
hoach, dam bâo chat krng. Hoàn thành 100% chi tiêu tuyên quân näm 2021. 

8.2. Tang cithng dam bâo an ninh tr.t tir trong th&i gian tnrâc, trong và 
sau Têt nguyen dan Tan Siru 2021, Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thir XIII cita 
Dâng, bâu cit dai  biêu Quác hi - HDND các cap nhim k' 2021-2026. Triên 
khai thirc hin dr an san xuât, cap, quân l, khai thác can cithc cong dan mâi và 
dr an xây dirng dü lieu Quc gia ye dan ci.r. Xây dirng và triên khai các chuyên 
an d.0 tranh vth các loai ti phm hInh s1r, ra quãn xir l các tii diem t nn xã 
hi. Tang ci.r1ng cong tác dam bâo trt t%r, an toàn xã hi, an toàn giao thông 
kim ch và giãm thiêu tai n.n giao thOng, phông chông cháy no, chi dto giái 
quyt các vn d mâi phát sinh ngay tai  ca s&, không dê xây ra các vt vic phirc 
tap, kéo dài. Tang cixng các bin pháp giám thiêutai nan  giao thông tir 5-10%, 
cá ba tiêu chI s6 vi tai nan giao thông, so ngixi chét và so ngi.thi bj thuong. 

Diu 4. T chfrc thc hin 
Giao UBND thj xã can cit vào Nghj quyt nay chi dao  các phông, ban, 

dci, các ngành, UBND các phuing, xã to chirc thirc hin thäng lqi mic tiêu, 
nhim vi phát tniên kinh t - xã hOi  näm 2021. 

Thu?mg trrc HDND, các Ban HDND thj xâ, các t di biêu HDND thj xã 
và các dai  biu HOND thj xã theo chirc nàng, nhim vi1i, quyen han  giám sat vic 
thirc hin Nghj quyet nay. 

Nghj quy& nay dâ duqc Hi dng nhân dan thj xà Nghi San khóa XIX, k' 
h9p thir 17 thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu lirc k ti'r ngày 
thông qua.!. 

No'inhmn: 
- iT HDND, UBND tinh; 
- S& Ti.r phap; 
- iT Thj üy; HDND thj xA; 
- Chi tjch, các PCT UBND thj xA; 
- Các Ban HDND thj x, các Dai  biu HDND thj xâ; 
- UB MITQ, các Doàn th th xA; 
- Các phông, ban, ngành, cci quan dan vi; 
- Yr HDND, UBND, UB M1TQ các phtr?ng, xA; 
-Liru:VAnthr. 

KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH  TII1JNG TRVC 

A * Ho Dinh Tung 
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