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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sổ 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bỏ sung một sổ điều của Luật Tỏ chức 
Chính phủ và Luật To chức chỉnh quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Sau khỉ nghe và thảo luận Báo cảo sổ 281/BC-UBND ngày 11 tháng 12 năm

2020 của Úy ban nhân dân thị xã Duy Tiên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát
trỉến kỉnh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021, báo cáo thâm tra của
các Ban Hội đồng nhân dân thị xã và thảo luận của các vị đại biểu HĐND thị xã.

•  •  •  •  •  •

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí với nội dung Báo cáo số 281/BC- 
ƯBND ngày 11/12/2020 của ủy  ban nhân dân thị xã Duy Tiên về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021.

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kỉnh tế - xã hội năm 2020
Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội; được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh; sự phối hợp các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, 
giám sát chặt chẽ của HĐND thị xã; sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, ban, ngành 
đoàn thể và nhân dân thị xã, tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của thị xã được ổn 
định và tăng trưởng so với năm 2019. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 
9.123,17 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2019. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 
duy trì tăng trưởng; thu ngân sách đạt kết quả cao tăng 32,05% so với năm 2019; 
Giữ vững và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu của thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn 
hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống 
dich bênh đăc biêt là dich bênh Covid-19; chính sách an sinh xã hôi đươc triển khai 
kịp thời; chất lượng giáo dục và đào tạo được giữ vững. Cải cách hành chính có 
chuyến biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời 
sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

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, giải quyết 
trong thời gian tới, đó là: Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 7% cho 
các hộ gia đình, cá nhân còn chậm. Quản lý nhà nước về đất đai tại một số địa 
phương chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử



dụng đất. 0  nhiễm môi trường trong khu dân cư, nguồn nước, trong chăn nuôi, 
làng nghề chưa được giải quyết kịp thời. Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị 
hiệu quả còn hạn chế. Công tác giải quyết một số vi phạm trong tôn giáo có mặt còn 
hạn chế, chưa quyết liệt. Công tác đấu tranh tội phạm liên quan đến tín dụng đen có 
thời điểm hiệu quả chưa cao. Cải cách hành chính tuy đạt được kết quả nhưng chưa 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc xử lý công việc trên Hệ thống phần mềm quản lý, 
chỉ đạo điều hành của một số cán bộ, công chức ở xã, phường còn hạn chế. Công tác 
giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4 ở các cơ quan, đơn vị tỷ lệ thấp.

2. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2021
a) Lĩnh vực kinh tế
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng, tăng 12,93% so với ước 

thực hiện năm 2020.
- Cơ cấu giá trị sản xuất: nông lâm thủy sản 1,97%, công nghiệp xây dựng

72,60%, dịch vụ 25,43%.
- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 1.378,53 tỷ đồng, bằng 102,11% 

so với ước thực hiện năm 2020.
- Giá tộ sản xuất CN đạt 75.690 tỷ đồng, tăng 18,3% so vói ước thực hiện năm 2020.
- Tổng thu cân đối ngân sách NN trên địa bàn do thị xã quản lý đạt 265,5 tỷ 

đồng, bằng 73,9% so với năm 2020.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 8.691 tỷ 

đồng, tăng 20% so với ước thực hiện năm 2020.
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 10.217,95 tỷ đồng, tăng 12% so 

với ước thực hiện năm 2020.
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b) Lĩnh vực Văn hóa -Xã hội
- Tỷ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (đối với 3 cấp học) đạt 96,15%
- Số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 4.700 người tăng 4,44% so 

với ước thực hiện năm 2020.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%, giảm 0,19% so với năm 2020.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 9,5%, giảm 0,35% so với 

năm 2020; thể thấp còi dưới 20%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, tăng 2% so với năm 2020.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội đạt 42%.
- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 91,50%, tăng 0,5% 

so với ước thực hiện năm 2020.
c) Lĩnh vực môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị
- Tỷ lệ thu gom rác thải: Đô thị đạt 100%, Nông thôn đạt 98%.
- Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch, nước họp vệ sinh đạt 100%.
- Số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu đạt: 01 xã.
- Xây dựng tuyến phố văn minh: 03 tuyến phố.



3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chính
Hội đồng nhân dân thị xã cơ 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 2021, cụ thể là:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai các Chương trình, Đe án, 
Ke hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, 
nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực. Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức 
tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 
2026 trên địa bàn thị xã.

b) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Rà 
soát quy hoạch, lập quy hoạch chung xây dựng thị xã Duy Tiên đến năm 2040, 
tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục thực hiện lập quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết các khu vực phát triển đô thị, đặc biệt công tác lập quy hoạch và đầu tư 
xây dựng khu trung tâm hành chính thị xã.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản; 
xây dựng phát triển hệ thống giao thông; nâng cấp cải tạo hệ thống HTKT và 
HTXH đô thị, hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại III.

Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục 
chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistic và du lịch. Duy trì và phát 
triển làng nghề truyền thống, gắn với giới thiệu, quảng bá các sản phẩm làng nghề 
trên địa bàn.

c) Tăng cường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông 
thôn gắn với công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 
xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản phẩm và tiêu thụ 
sản phẩm. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất lúa theo Ke 
hoạch số 113/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND thị xã giai đoạn 2019-2020, 
định hướng đến năm 2025.

Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đạt chuẩn nông 
thôn mới. Xây dựng xã Mộc Nam đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 
Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng đối phó với 
mọi diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão.

đ) Tăng cường công tác chống thất thu ngân sách nhà nước. Phấn đấu hoàn thành 
kế hoạch thu ngân sách năm 2021. Quản lý chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả

e) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất 
đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, trật tự đô thị. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh 
tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho các hộ được giao đất tái định cư, đất hỗ trợ 7%. 
Tăng cường chỉ đạo giải phóng mặt bằng, trọng tâm là các dự án trọng điểm, dự án 
hoàn thành trong năm 2021. Giải quyết quyết liệt, hiệu quả vấn đề xử lý rác thải, 
nhất là rác thải sinh hoạt ở nông thôn, chất thải chăn nuôi, cụm công nghiệp.

g) Chỉ đạo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội; Tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị dạy học, xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Chủ
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động phòng, chống dịc bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Làm 
tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động; Tiếp tục 
thực hiện các kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 6 về công tác bảo vệ, 
chăm sóc, nâng cao sức khỏe và dân số trong tình hình mới; Nghị quyết Trung 
ương 7 về chính sách bảo hiểm xã hội. Thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các 
chính sách đảm bảo an sinh xã hội.
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h) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, 
nâng cao chất lượng và trách nhiệm cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, 
công vụ, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả thị xã và các xã, phường. Nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành 
chính theo hình thức trực tuyến mức đô 3,4.

Triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

j) Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng -  an ninh, giữ vững ổn định chính trị 
và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong việc thực hiện kế hoạch chống dịch bệnh• • • /  I • ^  • • • • ơ  • •

Covid-19; Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Thực 
hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông. Nâng cao 
trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài

k) Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm tuyên truyền các chính sách về 
đầu tư, đất đai, môi trường; cung cấp thông tin trung thực, kịp thời về những thuận 
lợi, khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội trong năm; ngăn chặn xử lý kịp thời 
các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Điều 2. Tổ chức thưc hiên
•  •

1. Giao ủy  ban nhân dân thị xã chịu trách nhiệm tổ 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 đông nhân dân thị xã kêu gọi toàn thê cán bộ, nhân dân và các lực lượng 
vũ trang phát huy kết quả đã đạt được năm 2020, thi đua, nỗ lực phấn đấu tổ chức 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên khoá XIX, kỳ họp 
thứ Mười Bốn thông qua ngày 17/12/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021./. cfẽũ
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