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 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019 

UBND thị xã Nghi Sơn trình HĐND thị xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 

2026, kỳ họp thứ hai Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021 - 2025, với những nội dung cụ thể như 

sau: 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị 

quyết số 13/NQ-CP ngày 03/02/2021 của Chính phủ về Ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Thanh Hóa lần 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu thị xã 

Nghi Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2016 - 2021 để 

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 

năm 2021 - 2025. Kế hoạch đã được Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Thị 

ủy thông qua. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG AN NINH 5 NĂM 2016 - 2021 

1. Kinh tế: Giai đoạn 2016 - 2020 với sự đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm 

kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và 

cá nhân người đứng đầu; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối 

hợp có hiệu quả của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, kinh tế - xã hội phát triển đã 

đạt được những kết quả quan trọng, có 24/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành 

vượt mức Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra, tốc độ tăng giá 

trị sản xuất đạt 29,9%, tăng 2,56% so với mục tiêu Đại hội: Công nghiệp – xây 

dựng tăng bình quân hàng năm 35,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa gấp 2,9 lần so 

với năm 2015. Số doanh nghiệp, Hợp tác xã tăng nhanh cả số lượng và năng lực  

hoạt động, đến hết năm 2020 toàn thị xã có 960 doanh nghiệp, 38 hợp tác xã, 

126 tổ hợp tác và 12.056 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, tăng 43,4% so 

với năm 2015; thu cân đối ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng trên 15%, bình 

quân hàng năm thu đạt 320 tỷ đồng, tăng 8,9% so với mục tiêu Đại hội; huy 
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động vốn cho đầu tư phát trong 5 năm đạt 168 ngàn tỷ đồng đạt 63,5% mục tiêu 

Đại hội; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 35% vượt chỉ tiêu 

Đại hội. 

    2. Văn hóa - xã hội  

Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, các di tích lịch sử văn hóa được tu bổ, 

tôn tạo; toàn thị xã có 339 làng, cơ quan, đơn vị khai trương xây dựng văn hóa, 

72,75% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; chất lượng giáo 

dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn đứng tốp 10 toàn tỉnh, trong nhiệm kỳ xây 

dựng 25 trường đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất y tế được tăng cường, đã có 

thêm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực 300 giường bệnh đi vào hoạt động 

đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, 31 phường, xã được công nhận 

đạt bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,6%; tỷ lệ 

hộ nghèo giảm từ 15,84% năm 2015 xuống còn 2,05% năm 2020. 

3. Quốc phòng - an ninh 

Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm: 

Hàng năm tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành kế 

hoạch tuyển quân, 100% phường, xã hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp 

xã, năm 2018 tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; lực lượng 

biên phòng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh tuyến biển, hải đảo 

và phát triển kinh tế biển.  

- An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đấu tranh phòng 

chống tội phạm được triển khai quyết liệt đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy được tăng cường; 

hoàn thành công tác bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an 

xã; hàng năm 75% đơn vị phường, xã, trên 70% khu dân cư và 100% cơ quan, 

đơn vị, trường học đăng đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC 

PHÒNG AN NINH 5 NĂM 2021 - 2025 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình trọng tâm đã được Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Xây dựng thị 

xã Nghi Sơn - Khu KTNS đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế đô thị động 

của tỉnh và của khu vực, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng 

trưởng mới trong tứ giác tăng trưởng của khu vực và của cả nước. 

2. Các chỉ tiêu cụ thể 

(1) Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 19%, trong đó: 

công nghiệp - xây dựng tăng 19,2%; dịch vụ tăng 20,1%; nông, lâm nghiệp và 

thủy sản tăng 2%. Tỉ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 3,5%; công 

nghiệp, xây dựng chiếm 90,5%; dịch vụ chiếm 6%.  

(2)  Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng. 

(3)  Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 50.000 tấn. 
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(4)  Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông 

nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là 1.060 ha. 

(5)  Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến 

năm 2025 đạt 100 triệu đồng. 

(6)  Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 đạt 242.000 tỷ 

đồng.  

(7)  Tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt 12 % trở lên. 

(8)  Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập giai đoạn 2021-2025 là 900 DN. 

(9) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 06 xã, đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao là 5 xã; số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 3 xã. 

(10) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 82 %. 

(11) Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) 

được cứng hóa đến năm 2025 đạt 90% trở lên. 

(12) Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 1,1%. 

(13) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động đến năm 2025 là 20%. 

(14) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%; giải quyết việc làm 

mới 25.000 lao động.   

(15) Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đến năm 2025 đạt 

100%, trong đó xã, phường đạt tiêu chí ATTP nâng cao là 23%; 100% xã, 

phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 

(16)  Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 là 84%. 

(17) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (theo thể cân nặng) đến 

năm 2025 dưới 9%. 

(18) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân đến năm 2025 đạt 

trên 90%; tỷ lệ dân số tham gia BHXH trên 29%. 

(19) Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 95%. 

(20) Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 1,5%. 

(21) Tỷ lệ xã, phường, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 đạt 30%. 

(22) Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 35%. 

(23) Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đến năm 2025 đạt 95%; Tỷ lệ dân 

số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100%. 

(24) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 

90%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải đạt 85%. 

(25) Xây dựng xã, phường an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đạt trên 95%.  

(26) Tỷ lệ khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an 

ninh trật tự đến năm 2025 đạt 75 %. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển đô thị nhanh, bền vững. Tăng cường 

công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH ngày 22/4/2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Thị xã Nghi Sơn. Tiếp tục rà soát và 
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sắp xếp lại các đơn vị hành chính, xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính 

các xã, phường sau GPMB và sau sáp nhập đơn vị hành chính. Tổ chức quản lý 

và thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, trọng tâm là Quy hoạch mở rộng 

Khu kinh tế Nghi Sơn theo Quyết định 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ; Quy hoạch chung đô thị Tĩnh Gia theo Quyết định 2208/QĐ-

UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Hoàn thành công tác lập và 

quản lý quy hoạch các phân khu chức năng gồm 09 khu đô thị, 11 khu công 

nghiệp theo quy hoạch điều chỉnh, mở rộng KKTNS. Huy động và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng 

đô thị. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo 

đúng quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng. 

2. Phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây 

dựng, thương mại - dịch vụ  

- Phối hợp Ban quản lý KKTNS và các khu công nghiệp, các Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh kêu gọi đầu tư ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp phụ trợ 

lọc hóa dầu, các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp dệt may, da giày thu hút 

nhiều việc làm; phối hợp với Ban quản lý KKTNS xúc tiến đầu tư phát triển khu 

công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biển thủy, hải sản, kho 

đông lạnh tại các phường, xã phía Bắc để đẩy nhanh chuyển dịch toàn diện cơ cấu 

kinh tế ngành, kinh tế vùng trong giai đoạn 2021 – 2025.  

- Lập và phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025, trên cơ sở sắp xếp các danh mục đầu tư để bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên, 

phân kỳ đầu tư cho phù hợp nguồn lực và mức độ ảnh hưởng trong phát triển 

kinh tế - xã hội của thị xã và các phường, xã.  

- Rà soát để đầu tư hệ thống chợ trên địa bàn phù hợp với quy hoạch; xúc 

tiến đầu tư siêu thị tại các phường phía Bắc, tăng cường chỉ đạo xây dựng cửa 

hàng tiện ích, cửa hàng an toàn thực phẩm, chợ an toàn thực phẩm. Phát triển 

tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề trong nông thôn, để giải quyết việc làm cho 

dân cư nông thôn, nhất là các xã, phường phải thực hiện tái định cư. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Du lịch, ưu tiên 

đầu tư hoàn thành hạ tầng và các tiêu chí để công nhận Khu du lịch Hải Hòa là 

Khu du lịch cấp tỉnh. Phối hợp các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc để GPMB đẩy nhanh tiến độ để đầu tư các dự án du lịch biển.  

3. Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

- Triển khai thực hiện Đề án tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông 

nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mỗi xã, 

phường có ít nhất một sản phẩm OCOP; xây dựng và thực hiện chuỗi sản phẩm 

từ sản xuất đến tiêu dùng. Mở rộng diện tích ngô đông trên đất 2 lúa, diện tích 

cây lạc, cây khoai tây, cây ngô ngọt tại các xã vùng màu; chuyển đổi một số 

diện tích cây trồng kém năng suất sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Đầu 

tư hạ tầng phục vụ sản xuất để nâng cao hiệu quả vùng quy hoạch cây rau, màu. 
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- Tập trung phát triển một số trang trại chăn nuôi theo quy mô trang trại 

tập trung phù hợp với quy hoạch, từng bước xóa các gia trại không đảm bảo vệ 

sinh môi trường; xây dựng và phát triển kinh tế vườn rừng, đồi rừng kết hợp 

phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tổng hợp. Tăng cường công tác kiểm soát 

dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm, các khu vực nuôi trồng thủy sản; tăng cường 

dịch vụ thú y; hình thành các chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm ATTP.  

- Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế Biển, xây dựng kế 

hoạch cụ thể để phát triển thủy sản theo hướng nuôi trồng kết hợp khai thác và thu 

mua gắn với chế biển và xuất khẩu các sản phẩm thủy, hải sản có thế mạnh và có giá 

trị cao trên thị trường.  

- Triển khai kế hoạch tập trung tích tụ đất rừng tại các xã có rừng sản xuất, 

phối hợp với Sở NN&PTNT để giao đất trồng rừng đúng đối tượng, đúng quy định 

để phát triển kinh tế rừng kết hợp phát triển trang trại, thay đổi cây trồng hợp lý từng 

bước nâng hiệu quả sử dụng đất; quản lý chặt chẽ diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tích cực trồng rừng theo kế 

hoạch để đến năm 2025 tỉ lệ che phủ rừng đạt 35%. 

- Giao trách nhiệm quản lý hồ đập, đê điều theo Luật đê điều cho các xã, 

phường; đầu tư nâng cấp các Hồ đập, Đê điều xung yếu trên địa bàn thị xã để quản 

lý, sử dụng hợp lý nguồn nước. Đầu xây dựng các hệ thống kênh mương nội đồng 

phục vụ tưới tiêu các vùng trọng điểm lúa và nuôi trồng thủy sản. 

- Hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 06 xã. Huy động các nguồn lực, 

tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các nguồn hỗ trợ khác để đầu tư 

cơ sở hạ tầng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phấn đấu đến 

năm 2025, 06 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 05 xã đạt nông thôn mới 

nâng cao và 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

4. Công tác thu - chi ngân sách, tín dụng, phát triển doanh nghiệp 

Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, gắn với 

tăng cường quản lý chi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách, đảm bảo tiết kiệm và 

hiệu quả, triển khai kế hoạch thu nợ đọng thuế, hạn chế tối đa phát sinh nợ thuế 

của các doanh nghiệp. Tập trung thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 

giai đoạn 2021 - 2025 tạo nguồn vốn để xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân 

sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao, kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo 

theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức quy định. 

- Xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển doanh nghiệp, 

giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành kế hoạch thành lập mới 900 doanh nghiệp. 

Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp; kiện toàn 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. Định kỳ hàng quý tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh 

sản xuất, kinh doanh. 
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5. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường.  

- Hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch 

sử dụng đất hằng năm, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Nâng cao trách nhiệm và 

đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. 

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý kịp thời các trường 

hợp khai thác trái phép các mỏ đất, cát, các bãi tập kết vật liệu trái phép trên địa 

bàn. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường quản lý các 

doanh nghiệp về thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án được phê duyệt, phấn 

đấu đến năm 2025, 100% xã, phường, 100% số cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn về 

môi trường. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư các dự án bảo vệ môi 

trường. 

6. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng  

Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư từ 95 đến 

100% khối lượng GPMB được tỉnh giao và theo tiến độ yêu cầu của các nhà đầu 

tư. Hằng năm xây dựng Kế hoạch chi tiết công tác GPMB theo kế hoạch được 

tỉnh giao; chỉ đạo giải quyết triệt để những tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến 

độ giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch 

cho các chủ đầu tư thực hiện dự án; trọng tâm là các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án của nhà đầu tư dự án 

quy mô lớn sử dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nhiều lao động, tạo bước đột 

phá phát triển đô thị.  

7. Phát triển văn hóa - xã hội  

Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác quản lý nhà nước về phát triển khoa 

học - công nghệ. Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong các loại 

hình của sản xuất nông nghiệp. Từng bước làm chủ công nghệ mới của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công bố công khai các thủ tục hành chính 

trong giải quyết công việc cho tổ chức và công dân. 

- Tổ chức tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thị 

xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để tạo 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và quyết tâm cao của các ngành, các cấp về 

nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng con người thị xã Nghi Sơn phát triển 

toàn diện, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa và 

hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá, thôn, tổ dân phố văn minh, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu 

quả sử dụng các thiết chế văn hoá phục vụ đời sống nhân dân. Bảo vệ, tôn tạo, 

phục dựng, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là các di tích 

đã được xếp hạng; Quy hoạch và kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa các công 

trình văn hóa tâm linh.  
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- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển giáo dục tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo 

dục thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện; đảm bảo 100% các trường tổ chức dạy ngoại ngữ, tin học. Đẩy mạnh công 

tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập 

công đồng. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; 

xây dựng kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch đến năm 2025, 

có trên 84% trường đạt chuẩn quốc gia. 

-Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, 

trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; nâng cao chất lượng 

khám, chữa bệnh và công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình; đẩy mạnh công tác 

y tế dự phòng và các chương trình y tế quốc gia, phòng chống có hiệu quả các 

loại dịch bệnh đặc biệt là dịch covit19. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng 

vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về 

an toàn thực phẩm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và 

xây dựng các xã, phường an toàn thực phẩm.  

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu về lao động, việc làm, giảm nghèo. Đẩy 

mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện 

đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, 

liệt sĩ, chế độ bảo hiểm xã hội, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là 

nhân dân vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, dịch bệnh; quan tâm hỗ trợ các hộ 

nghèo, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. 

8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 

Thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính", thực hiện đúng tiêu chuẩn ISO 9001-2015, tạo bước chuyển biến rõ nét 

trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính. Tập 

trung giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 

thông”, xây dựng các cơ quan hành chính từ thị xã đến các phường, xã ngày 

càng trong sạch vững mạnh, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp công khai, minh 

bạch, thuận tiện, hiệu quả. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực. Sắp xếp lại cơ cấu, đội 

ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh, gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, thực 

hiện tinh giản bộ máy, biên chế từ thị xã đến các phường, xã. Bố trí hợp lý 

nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo cấp độ 3, cấp độ 4 phục vụ công tác cải cách 

hành chính theo hướng đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp trong giải quyết các thủ 

tục hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thị xã Nghi Sơn và Khu kinh 

tế Nghi Sơn. 

9.  Bảo đảm quốc phòng - an ninh  

Tăng cường công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. 

Tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 

dân và biên phòng toàn dân; hoàn thành kế hoạch tuyển chọn thanh niên nhập ngũ 
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hàng năm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; xây dựng cơ sở an toàn 

làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường quốc phòng – an 

ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện tốt Nghị định của Chính 

phủ về phòng thủ dân sự, hàng năm tiến hành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, 

phường và diễn tập phòng thủ thị xã theo kế hoạch. Hàng năm có 100% đơn vị an 

toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; trong đó có trên 90% cơ sở đạt vững mạnh toàn 

diện. 

Triển khai thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự trong KKTNS. Lực 

lượng Công an xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đẩy 

mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, trọng tâm là tội phạm hình sự 

và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề 

liên quan đến an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Bảo vệ chính 

trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng; chú trọng công tác quản lý 

hoạt động người nước ngoài, kiều bào thăm thân và tổ chức Phi Chính phủ đến 

địa bàn làm việc đảm bảo đúng quy định. Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo 

đảm an toàn giao thông, kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông trên địa bàn; tăng 

cường công tác phòng chống cháy nổ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Phát động 

sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. 

(Kèm theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021) 
 

UBND thị xã kính trình HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

kỳ họp thứ hai thống nhất Nghị quyết để UBND thị xã triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (trình HĐND Nghị quyết); 

- Ban kinh tế - Xã hội HĐND (thẩm tra); 

- Các Đại biểu HĐND (thông qua); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: Văn thư. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

 


		dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
	2021-07-14T23:27:45+0700


		2021-07-15T09:32:21+0700


		2021-07-15T09:40:46+0700


		txnghison@thanhhoa.gov.vn
	2021-07-15T09:41:15+0700




