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Vê nhiêm vu phât triên kinh tê-xâ hôi 6 thâng cuôi nàm 2021
HÔI DÔNG NHÂN DÂN TH| XÂ DUY TIÊN
KHOÂ XX, KŸ HOP THlT HAI

Cân cü Luât Tô chüc chinh quyên dia phuang ngày 19 thâng 6 nam 2015;
Luât sua âôi, bô sung mot sô âiêu cua Luât Tô chüc Chinh phu và Luât Tô chüc
chinh quyên âia phucmg ngày 22 thâng 11 nam 2019;
Cân cü Luât Ban hành van bân quy pham phâp luât ngày 22 thâng 6 nam 2015;
Sau khi nghe và thâo luân Bâo câo sô 155/BC-UBND ngày 12 thâng 7 nam
2021 cua Uy ban nhân dân thi xâ Duy Tiên vê kêt quâ thuc hiên nhiêm vu phât
triên kinh tê - xâ hôi 6 thâng ââu nam, phuang huâng nhiêm vu trong tâm phât
triên kinh tê - xâ hôi 6 thâng cuôi nam 2021; bâo câo thâm tra cua câc Ban Hôi
âông nhân dân thi xâ và thào luân cua câc vi âai biêu HDND thi xâ.
QUYÉT NGHI:
Dieu 1. Hôi dông nhân dân thi xâ nhât tri vai nôi dung Bâo câo sô 155/BCUBND ngày 12 thâng 7 nàm 2021 cüa Ûy ban nhân dân thi xâ Duy Tiên vê kêt quâ
thuc hiên nhiêm vu phât triên kinh tê - xâ hôi 6 thâng dâu nam, phuang huang
nhiêm vu trong tâm phât triên kinh tê - xâ hôi 6 thâng cuôi nàm 2021.
1. Dânh giâ tinh hinh thuc hiên nhiçm vu phât triên kinh tê - xâ hôi 6 thâng
dâu nâm 2021
Sâu thâng dâu nàm 2021, duoc su quan tâm chî dao cüa Tinh uÿ, HDND,
UBND tinh, sir phôi hop cô hiêu quâ cüa câc sa, ban, ngành cüa tinh; su lânh dao
sâu sât tâp trung cüa Thj ûy, UBND thi xâ, su giâm sât chat chë cüa HDND cùng
vai su nô lire cüa câc câp, câc ngành và quyêt tâm cao cüa cân bô, nhân dân trong
thi xâ, kinh tê - xâ hôi ca bân ôn dinh và phât triên. Công nghiêp - TTCN, DV-TM;
van hoâ - xâ hôi duoc duy tri; an sinh xâ hôi duoc dâm bâo; an ninh chinh tri, trât
tir an toàn xâ hôi duoc giü vüng, dài sông nhân dân duoc ôn dinh.
Tuy nhiên, bên canh nhüng kêt quâ dat duoc, tinh hinh phât triên kinh tê - xâ
hôi trên dia bân côn mot sô khô khan, han chê cân duoc tâp trung thâo gà, khàc
phuc trong thài gian toi, dô là: Hoat dông sân xuât công nghiêp, tiêu thû công
nghiêp, dich vu, thuong mai trên dia bân thi xâ gâp nhiêu khô khàn do ânh huang
djeh Covid-19, mot sô chî tiêu phât triên kinh tê - xâ hôi chua dat 50% kê hoach dê
ra. Mot sô dia phuang côn la là, chü quan, chua quyêt liêt trong công tâc phông,
chông dich Covid -19. Công tâc cài câch hành chinh tuy dâ cô nhiêu chuyên biên
tich cire xong vân chua dâp ûng duoc yêu câu nhiêm vu.
2. Câc chî tiêu phât triên kinh tê- xâ hôi chü yêu nâm 2021
- Thu nhâp binh quân dâu nguôd dat 65,5 triêu dông, tàng 12,93% so vai nàm 2020,
bàng 100% KH nàm 2021.
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- Co câu giâ tri sân xuât nông, lâm, thüy sân 1,97%, công nghiêp xây dung
72,60%, dich vu 25,43%.
- Giâ tri sân xuât nông, lâm, ngir nghiêp dat 1.378,53 tÿ dông, tâng 2,11% so
vôi nàm 2020, bàng 100% KH nàm 2021.
- Giâ tri sân xuât công nghiêp dat 75.690 tÿ dông, tâng 18,3% so vôi nàm 2020,
bàng 100% KH nàm 2021.
- Tông thu cân dôi ngân sâch nhà nu'ôc trên dja bàn do thi xâ quân lÿ dat
1.003,26 tÿ dông, bàng 377,59% KH nàm 2021.
- Tông mü'c bân lé hàng hôa và doanh thu dich vu tiêu dùng dat 8.691 tÿ dông,
tâng 20% so vôi nàm 2020, bàng 100,47% KH nàm 2021.
- Tông vôn dâu tu' phât triên toàn xâ hôi dat 10.217,95 tÿ dông, tâng 12% so
vôi nàm 2020, bàng 100,20% KH nàm 2021.
- Tÿ le câc tru'ông dat chuân quôc gia mue dô 2 dat 96,15%, dat KH nàm 2021.
- Sô lao dông duçc giâi quyêt viêc lâm moi dat 4.700 nguôi, tâng 4,44% so
vôi nàm 2020, bàng 100% KH nàm 2021.
- Tÿ le hô nghèo giâm côn 1,62%, giâm 0,19% so vôi nàm 2020, bàng 100%
KH nàm 2021.
- Tÿ le tré em duôi 5 tuôi suy dinh duông thê nhe cân 9,5%, giâm 0,35% so
vôi nàm 2020; thê thâp côi dirai 20%.
- Tÿ le lao dông qua dào tao dat 77%, tâng 2% so vôi nàm 2020, bàng 100%
KIT nàm 2021.
- Tÿ lê dân sô tham gia bâo hiêm y tê dat 93%, bàng 100% KH nàm 2021.
- Tÿ lê dân sô tham gia bâo hiêm xâ hôi dat 42%.
- Tÿ lê hô gia dinh duge công nhân gia dinh vàn hôa dat 91,5%, tàng 0,5% so
vôi nàm 2020, bàng 100% KH nàm 2021.
- Tÿ lê thu gom râc thài: dô thj dat 100%, nông thon dat 98%.
- Tÿ lê hô dân dùng nu'ôc sach, nuôc hop vê sinh: Thành thi duoc dùng nuôc
sach dat 100%, nông thon duoc dùng nu'ôc sach, nu’ôc hop vê sinh 100%.
- Sô xâ dat chuân nông thon moi kiêu mâu: 01 xâ.
- Xây dung tuyên phô vàn minh: 3 tuyên phô.
3. Mot sô nhiêm vu, giâi phâp chinh
Hôi dông nhân dân thi xâ co bân tân thành câc nhiêm vu, giâi phâp cua
UBND thi xâ, dông thôi nhân manh mot sô nhiêm vu, giâi phâp chù yêu cân tâp
trung trong nàm 2021, eu thê là:
a) Dây nhanh tiên dô thuc hiên cô hiêu quâ Chuo'ng trinh, Kê hoach, Dê ân theo
Nghi quyêt Bai hôi Dâng bô thi xâ lân thu XXIV nhiêm kÿ 2020-2025 dâ dê ra.
b) Tiêp tue chï dao thuc hiên câc chuong trinh, dê ân, du ân phât triên sân
xuât quy mô tâp trung theo dinh hu'ông phât triên nông nghiêp ùng dung công nghê
cao. Lâm tôt công tâc phông, chông dich bênh trên cây trông và vât nuôi. Chu dông
phông, chông thiên tai, sàn sàng dôi phô vôi moi diên biên bât thu'ông cùa thôi tiêt
trong mùa mua bâo.
Tâp trung chï dao hoàn thành 03 xâ dat 8/13 chï tiêu kiêu mâu, xâ Môc Nam duoc
nông thon moi kiêu mâu nàm 2021. Tiêp tue thuc hiên cô hiêu quâ chuong trinh moi xâ
mot sân phâm (OCOP) nàm 2021.
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c) Dây manh phât triên CN-TTCN. Duy tri, cüng cô câc làng nghê hiên cô
gàn vôi bâo vê moi truông. Phât triên thirong mai, dich vu, dàc biêt dich vu, phuc
vu công nghiêp, dô thi; dàm bâo quyên loi nguôi tiêu dùng.
d) Tâp trung huy dông câc nguôn lue dâu tu xây dung thi xâ. Hoàn thành lâp
quy hoach phân khu, quy hoach chi tiêt câc khu vue phât triên dô thi; quân lÿ nhà ô
và thi truông bât dông sân; giao thông vân tâi trên dja bàn thi xâ.
d) Quân lÿ chat chë dât dai, moi truông, khoâng sân trên dia bàn. Xù lÿ
nghiêm câc co sô gây ô nhiêm moi truông, câc truông hop lân chiêm dât dai và tu
ÿ chuyên mue dich su dung dât. Tiêp tue câp giây CNQSD dât cho câc hô duge
giao dât tâi d|nh eu, dât hô trg 7% và dâu giâ quyên su dung dât dung quy djnh.
Thuc hiên tôt công tâc giài phông mât bâng, trong tâm là mot sô du ân trong
diêm; bàn giao mât bâng sach cho chu du ân dung tiên dô.
e) Tâp trung chî dao chông thât thu ngân sâch, han chê no dong ngân sâch.
Dâm bâo thu dung, thu dû, thu kip thôi câc khoân thu vào ngân sâch nhà nuôc.
Thuc hành tiêt kiêm, chông lâng phi.
g) Dây manh phong trào " Toàn dân âoàn kêt xây dung nông thon moi, dô thi
vân minh". Quàn lÿ tôt câc giâ tri vân hôa, lê hôi gàn vôi bâo vê moi truông trên
dia bàn. Chî dao Dai hôi Thê duc thê thao câp xâ và thi xâ. Giù vùng và nâng cao
chât lugng giâo duc toàn diên. Chuân bj tôt câc diêu kiên khai giâng nàm hoc moi
2021-2022 trong diêu kiên phông, chông dich Covid-19. Chi dao quyêt liêt, dông
bô câc bien phâp thuc hiên phông chông dich bênh, trong tâm là phông chông dich
bênh Covid-19 trên dia bàn thi xâ; kiêm soât tôt chât lugng vê sinh an toàn thuc
phâm. Thuc hiên tôt câc chinh sâch dôi vôi nguôi cô công vôi câch mang, dàm bâo
an sinh xâ hôi.
h) Giù vùng an ninh chinh tri, dâm bâo an ninh trât tu trên dia bàn thi xâ. Tâp
trung phông, chông toi pham và câc tê nan xâ hôi. Triên khai tich cire câc giâi phâp
nhâm bâo dâm an toàn giao thông, trât tir dô thi. Thuc hiên hiêu quâ Dir ân Co sô
dù lieu quôc gia vê dân eu và Dir ân sân xuât, câp, quân lÿ CCCD.
Chî dao tô chùc diên tâp khu vue phông thù, diên tâp PCTT-TKCN; câc xâ,
phuông: Hoàng Dông, Dông Vân, Môc Bac, Môc Nam diên tâp chiên dâu phông
thû theo kê hoach, dâm bâo an toàn, tiêt kiêm. Chi dao quyêt liêt công tâc tuyên
chçn, gpi công dân nhâp ngù nàm 2022. Chû dông phôi hgp triên khai thuc hiên
phuong ân, kê hoach phông chông lut, bâo, ung, tim kiêm cùu hô, cùu nan
i) Tiêp tue thuc hiên câi câch hành chinh, trgng tâm là câi câch thû tue hành
chinh. Vân hành hiêu quâ phông hgp không giây. Dây manh giâi quyêt thù tue hành
chinh theo hinh thuc truc tuyên mue dô 3, 4. Tàng cuông thanh tra công vu, thuc
hiên nghiêm kÿ cuong, kÿ luât hành chinh. Nâng cao chât lugng công tâc hoà giài ô
co sô. Hoàn thành sô hôa dù lieu hô tich co sô trên dai bàn. Chi dao, huông dân tô
chùc Dai hôi Hôi Chù thâp dô câp huyên, câp xâ nhiêm kÿ 2021-2026.
Diêu 2. Tô chùc thuc hiên
1. Giao Üy ban nhân dân thi xâ chiu trâch nhiêm tô chùc thuc hiên Nghi quyêt.
2. Thuông truc Hôi dông nhân dân, câc Ban Hôi dông nhân dân và dai biêu
Hôi dông nhân dân thi xâ giâm sât viêc thuc hiên Nghj quyêt.
3. Hôi dông nhân dân thi xâ dê nghi Mât trân Tô quôc thi xâ và câc tô chùc
thành viên cûa Mât trân vân dông câc tâng lôp nhân dân thuc hiên thàng lgi Nghi
quyêt cûa Hôi dông nhân dân thi xâ.
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Hôi dông nhân dân thi xâ kêu goi toàn thê cân bô, nhân dân và câc lire
lirgng vü trang trong thi xà phât huy kêt, hàng hâi thi dua lao dông sân xuât, quyêt
tâm thu'c hiên thàng lai nhiêm vu phât triên kinh tê - xâ hôi nâm 2021.
Nghi quyêt này dâ du'gc Hôi dông nhân dân thi xâ Duy Tiên khoâ XX, kÿ hgp
thû hai thông qua ngày 19 thâng 7 nâm 2021 và cô hiêu lue tù ngày 26 thâng 8
nâm 2021./.
No'i nliân:
- TT HDND tînh, UBND tînh;
- Sa Tir phâp tînh;
- TT Thj üy, Lan h dao UBND thi xà;
- Dai biêu HDND thj xâ;
- Câc co’ quan, ban, ngành, doàn thê thuôc thj xà;
- TT HDND. UBND xâ, phuông;
- Luu: VT.

