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NGHỊ QUYẾT
v ề nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THỊ XẢ DUY TIÊN 
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;
Sau khỉ nghe và thảo luận Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 16 tháng 7 năm 

2020 của Uy ban nhân dân thị xã Duy Tiên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 
triền kỉnh tê - xã hội 6 tháng đâu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phát 
triền kỉnh tê - xã hội 6 tháng cuôỉ năm 2020; báo cáo thâm tra của các Ban Hội 
đồng nhân dân thị xã và thảo luận của các vị đại biếu HĐND thị xã.

o  •  •  •  •  •

QƯYÉT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí với nội dung Báo cáo số 141/BC- 

ƯBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của ủy  ban nhân dân thị xã Duy Tiên về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 
nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
đầu năm 2020

Sáu tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, 
UBND tỉnh, sự phối họp có hiệu quả của các sở, ban, ngành của tỉnh; sự lãnh đạo 
sâu sát tập trung của Thị ủy, UBND thị xã, sự giám sát chặt chẽ của HĐND cùng 
với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân trong 
thị xã, kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và phát triển. Công nghiệp - TTCN, DV-TM; 
văn hoá - xã hội được duy trì; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn còn một số khó khăn, hạn chế cần được tập trung tháo gỡ, khắc 
phục trong thời gian tới, đó là: Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã 
gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế 6 
tháng đầu năm 2020 đều không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; quản lý nhà nước trên 
một số lĩnh vực còn hạn chế, việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, ý 
kiến, kiến nghị của cử tri hiệu quả chưa cao, thời gian giải quyết kéo dài. Tình 
trạng ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, an ninh trật tự, các tai, tệ nạn có thời 
điếm còn diễn biến phức tạp.

2. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2020
- Thu nhập bình quân đầu người 6 tháng cuối năm ước đạt 30,7 triệu đồng, cả 

năm ước đạt 58 triệu đồng, đạt KH năm.
- Sản lượng lương thực có hạt 6 tháng cuối năm ước đạt 24.591,10 tấn, cả năm 

ước đạt 55.046,40 tấn, đạt KH năm.
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- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 6 tháng cuối năm ước đạt 682,30 tỷ 
đồng, cả năm ước đạt 1.350,18 tỷ đồng, vượt KH năm.

- Giá trị sản xuất CN-TTCN 6 tháng cuối năm ước đạt 30.680 tỷ đồng, cả năm 
ước đạt 58.722 tỷ đồng, bằng 89% KH năm.

- Giá trị hàng xuất khẩu 6 tháng cuối năm ước đạt 1.176,8 triệu USD, cả năm 
ước đạt 1.686 triệu USD, đạt KH năm.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng cuối năm 
ước đạt 4.251,40 tỷ đồng, cả năm ước đạt 7.538 tỷ đồng, đạt KH năm.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng cuối năm ước đạt 4.603,17 tỷ 
đồng, cả năm ước đạt 9.123,17 tỷ đồng, đạt KH năm.

- Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn thị xã 6 tháng cuối năm ước đạt 
146,51 tỷ đồng, cả năm ước đạt 303,751 tỷ đồng, vượt KH năm.

- Số lao động được giải quyết việc làm mới 6 tháng cuối năm ước đạt 2.668 
người, cả năm ước đạt 4500 người, đạt 100% KH năm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 75% (trong đó có chúng chỉ, băng cấp 60%).
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm còn 1,81%, đạt KH năm.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ước giảm còn 9,85% đạt KH năm.
- Giảm tỷ lệ sinh đạt 0,12%o.
- Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 100%, đạt KH năm.
- Tỷ lệ rác thải được thu gom ước đạt 97,1%, vượt KH năm.
3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chính
Hội đồng nhân dân thị xã co bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp của 

UBND thị xã, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập 
trung trong năm 2020, cụ thê là:

a) Xây đựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã 
Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sát thực, hiệu quả.

b) Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án và kế hoạch trong sản xuất nông 
nghiệp, tập trung tích tụ ruộng đất phát triên nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ 
cao. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi.

- Tập trung chỉ đạo mồi xã hoàn thành từ 3 đến 5 chỉ tiêu kiểu mẫu; phấn đấu 
cuối năm 2020 xã Mộc Bắc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

c) Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN. Duy trì và phát triển làng nghề truyền 
thống gắn với giới thiệu, quảng bá các sản phấm làng nghề và bảo vệ môi trường. 
Phát triến thương mại, dịch vụ, đặc biệt dịch vụ, phục vụ công nghiệp, đô thị, du 
lịch sinh thái đồng quê.

d) Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thị xã. Triến khai công 
tác rà soát lập quy hoạch chung đô thị Duy Tiên, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết các khu vực phát triến đô thị; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư 
xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng và trật tự xây 
dựng trên địa bàn. Tích cực giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến đường thuộc 
địa bàn.

đ) Tiếp tục thực hiện Kết luận số 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ, gia đình, cá nhân đúng quy định. Tập 
trung chỉ đạo quyết liệt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã.

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi thu hút các 
dư án đầu tư trên đĩa bàn.
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e) Tập trung chỉ đạo chông thât thu ngân sách, hạn chê nợ đọng ngân sách. 
Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nuớc. 
Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2020. Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí.

g) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, 
đô thị văn minh". Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa lễ hội gắn với phát triến du 
lịch và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chỉ đạo xã, thị trấn phòng, 
chống đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; kiểm soát 
tốt chất lượng vệ sinh an toàn thực phấm.

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, đảm bảo 
an sinh xã hội.

h) Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Tập 
trung phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Triến khai tích cực các giải pháp 
nhằm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phối hợp triến khai 
thực hiện phưong án, kế hoạch phòng chống lụt, bão, úng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

i) Tiếp tục đấy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm 
của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ trách nhiệm 
trước cử tri và nhân dân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Úy ban nhân dân thị xã chịu trách nhiệm tố chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu 

Hội đồng nhân dân thị xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Hội đồng nhân dân thị xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân thị xã.

Hội đồng nhân dân thị xã kêu gọi toàn the cán bộ, nhân dân và các lực lượng 
vũ trang trong thị xã phát huy kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên khoá XIX, kỳ 
họp thứ 11 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 
8 năm 2020./.

Nơi nhận:
-  TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Sỏ’ Tư pháp tỉnh;
- TT Thị ủy, Lãnh đạo UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc thị xã;
- TT HĐND, UBND xã, phường;
- Lưu: VT.
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