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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 phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Xét Tờ trình số 250/TTr-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân thị 

xã; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của 

thị xã Hồng Lĩnh 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tập trung phát triển kinh tế trong tình hình đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục 

diễn biến phức tạp; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc 

phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đầu tư và chủ động thu hút đầu 

tư theo hướng công nghiệp hiện đại, du lịch văn hoá tâm linh - sinh thái và hạ 

tầng các khu đô thị theo quy hoạch; tăng cường kết nối với các huyện phụ cận, 

xây dựng đô thị Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, đô thị 

hạt nhân trong chuỗi các đô thị phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu  

(1) Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu (theo giá cố định 2010) 

tăng trên 11%.  

(2) Thu nhập bình quân đầu người trên 65 triệu đồng/người/năm. 

(3) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 1.270 tỷ đồng (tăng 10% 

so với cùng kỳ). 

(4) Thu ngân sách trên 76,4 tỷ đồng. 

(5) Tổng diện tích gieo trồng cả năm 2.470ha; tổng sản lượng lương thực 

(sản lượng thóc) đạt trên 11.880 tấn. 
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(6) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 99%. 

(7) Củng cố và nâng cao 49 tiêu chí đô thị loại III đã đạt. Nâng cao chất 

lượng tiêu chí chưa đạt; mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng 

phần xe chạy ≥ 7,5m) tăng 10% chất lượng. 

(8) Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) giảm còn dưới 1,9%. 

(9) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 95%; lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 41%. 

(10) Giải quyết việc làm mới trên 1.200 người. 

(11) Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. 

(12) Xây dựng 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 lần đầu, 4 trường 

định kỳ kiểm tra lại tiếp tục giữ vững kết quả đạt chuẩn quốc gia. 

(13) Giữ vững và nâng cao chất lượng 98% (51/52) thôn, tổ dân phố văn 

hóa, 94% gia đình văn hoá; phấn đấu thêm 3 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt 

chuẩn theo tiêu chí mới; 97% cơ quan công sở đạt tiêu chuẩn văn hóa. 

(14) Xây dựng phường Bắc Hồng đạt chuẩn văn minh đô thị. 

(15) 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn làm chủ; 6/6 phường, xã ổn định 

chính trị - xã hội.   

3. Về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 

Hội đồng nhân dân thị xã cơ bản tán thành nhiệm vụ, giải pháp do Uỷ ban 

nhân dân thị xã trình và các ban của Hội đồng nhân dân thị xã kiến nghị trong 

các báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát chuyên đề; đề nghị UBND thị xã tập 

trung chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án, chương trình ưu tiên đã đề ra trong 

năm 2021 trên các lĩnh vực ngay từ đầu năm. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội 

dung chủ yếu sau. 

3.1. Về phát triển kinh tế  

Tập trung hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã 

được phê duyệt. Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư. Đôn đốc Công ty Điện lực Miền Bắc đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành Trạm biến áp 110 Kv tại xã Thuận Lộc.  

Tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ theo quy 

hoạch; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút các cơ sở sản xuất kinh 

doanh dịch vụ về trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực 

hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, an toàn thực phẩm, kiểm soát giết mổ, 

vệ sinh thú y, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục triển khai, thực 

hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo kế hoạch.   
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Ban hành hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về  

khuyến khích phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025; rà soát các vùng có điều kiện chăn nuôi quy mô tập trung để trình cấp có 

thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch cục bộ, lập kế hoạch sử dụng đất nhằm kêu gọi 

các nhà đầu tư xây dựng các dự án trên lĩnh vực nông nghiệp. Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kế hoạch, Đề án sản xuất nông nghiệp; xử lý 

nghiêm các tập thể, cá nhân không chấp hành chỉ đạo của cấp trên; đặc biệt là 

trong việc chấp hành cơ cấu giống, thời vụ, phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục chỉ 

đạo, huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông 

thôn mới tại xã Thuận Lộc đảm bảo bền vững. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ xã Thuận 

Lộc 100% kinh phí phát sinh từ nguồn cấp quyền sử dụng đất mà ngân sách thị xã 

được hưởng. 

3.2. Công tác quy hoạch, giao thông, xây dựng, môi trường  

Hoàn thành và triển khai Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh 

đến năm 2030; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm quy hoạch; thường xuyên tuyên truyền triển khai thực hiện tốt quy chế 

quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được phê duyệt; công bố, cắm biển các 

tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị; tổ chức lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung thị xã Hồng Lĩnh. Ban hành hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết 

HĐND thị xã về cơ chế hỗ trợ chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2021-

2025. Xây dựng và trình HĐND thị xã ban hành các cơ chế đặc thù xây dựng 

phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng đạt chuẩn văn minh đô thị trong quý I 

năm 2021. Đẩy mạnh công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật đặc biệt là hệ thống thoát nước, cây xanh và đường giao thông, thực hiện 

tốt kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2021. Tăng cường công tác quản lý trật tự 

đô thị. Tiếp tục hỗ trợ và quan tâm, đôn đốc và chấn chỉnh hoạt động của Đội 

Quản lý trật tự đô thị thị xã và các Tổ quản lý trật tự đô thị tại các phường. 

 Tăng cường quản lý chất lượng xây dựng cơ bản theo thẩm quyền, 

thường xuyên kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép được cấp, xử lý kịp thời 

các trường hợp vi phạm.  

Tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt; hoàn thiện 

và triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; xây dựng giá đất cụ 

thể đúng tiến độ để phục vụ công tác giao, cho thuê, thu hồi và chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, trong cụm công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Tiếp tục quan tâm giải quyết các tồn đọng đất đai 

và các kiến nghị, phản ánh trên lĩnh vực này; rà soát công nhận lại đất ở có nguồn 

gốc trước ngày 18/12/1980 đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. 

Triển khai các biện pháp xử lý các vấn đề nảy sinh về môi trường; tiếp tục thực 
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hiện có hiệu quả Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 

nhất là các vấn đề đã được cử tri, nhân dân và HĐND thị xã đã chỉ ra. Đồng thời, 

đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn, cụm 

công nghiệp, làng nghề trong các tầng lớp Nhân dân và cộng động doanh nghiệp. 

3.3. Tài chính - ngân sách; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 

Triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm; phấn đấu 

thu đạt và vượt kế hoạch. Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách 2021 theo Nghị 

quyết HĐND thị xã. Tổ chức điều hành ngân sách chặt chẽ, đúng quy định; ưu tiên 

bố trí nguồn để thực hiện các cơ chế, nội dung hỗ trợ theo các Nghị quyết chuyên 

đề HĐND thị xã đã thông qua, gồm: cơ chế chỉnh trang và phát triển đô thị; khuyến 

khích phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát triển giáo dục 

Mầm non, Tiểu học và THCS; hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và hộ gia đình giảm 

trừ tham gia BHYT. 

Đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết đồng bộ thủ tục chuẩn bị đầu tư; 

chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác bồi thường, GPMB, chủ động tạo quỹ 

đất sạch cho nhà đầu tư. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi các 

nhà đầu tư về triển khai các dự án trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra tình hình 

triển khai các dự án đầu tư, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án 

lớn nhằm phát huy tốt nguồn lực của các doanh nghiệp. 

Tăng cường chỉ đạo quyết toán các công trình XDCB, nhất là các công 

trình chỉnh trang đô thị ở các phường, xã. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Thị uỷ, thống nhất tiếp tục cho thực hiện cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các 

phường, xã 100% phần ngân sách thị xã được hưởng từ nguồn thu cấp quyền sử dụng 

đất đối với các lô đất xen dắm và các lô đất đủ điều kiện hợp thức hoá để thanh toán 

trả nợ các công trình xây dựng cơ bản được đầu tư xây dựng từ ngày 31/12/2015 trở 

về trước và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành 

trước ngày 31/12/2018. 

3.4. Văn hóa - Xã hội  

- Đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án xây 

dựng và nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Trong đó: duy trì 

và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và chất lượng Gia đình văn hóa, Thôn, Tổ dân phố văn hóa; cơ quan công 

sở văn hóa; quan tâm xây dựng các thiết chế văn hoá phục vụ nhu cầu sinh hoạt 

văn hoá của Nhân dân; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu công viên, 

điểm vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao, các thiết chế văn hóa; ưu tiên, thu hút các 

nguồn lực, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương xây dựng và hoàn thành nhà văn hóa đạt 

chuẩn (Đức Thuận 1 nhà, Nam Hồng 1 nhà và Trung Lương 1 nhà); thực hiện tốt 

việc tu bổ, tôn tạo di tích; việc bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể; các lễ hội 
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truyền thống trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thị 

xã, các sự kiện văn hóa, lễ hội trên địa bàn; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh 

các dịch vụ văn hóa, nhất là hoạt động kinh doanh internet, karaoke, quảng cáo. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và đánh giá định kỳ việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, sớm khắc phục những hạn 

chế, yếu kém. Tuyên truyền, đẩy mạnh việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 

trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức; 

Triển khai thực hiện các mục tiêu Đề án phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu 

học, THCS trên địa bàn. Trong đó, chú trọng giữ vững kết quả phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục các mức độ; nâng cao chất lượng các tiêu 

chí phổ cập giáo dục; tăng cường công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo 

dục, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà; rà soát các tiêu chí 

trường đạt chuẩn quốc gia, phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục. Ban 

hành Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn giai 

đoạn 2021 – 2025, rà soát cơ sở vật chất của các trường học để sắp xếp theo thứ tự 

ưu tiên đảm bảo phù hợp với tình hình các phường, xã và thị xã.  

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước trên lĩnh 

vực y tế, quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập. Chủ động công tác phòng, 

chống dịch bệnh, nhất là sẵn sàng các phương án ứng phó với đại dịch Covid-19; 

tiếp tục triển khai Đề án liên kết với các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng 

khám, chữa bệnh cho nhân dân, phấn đấu xây dựng Trung tâm y tế thị xã Hồng 

Lĩnh từng bước trở thành trung tâm khám, chữa bệnh có uy tín khu vực phía Bắc 

tỉnh Hà Tĩnh. Thẩm định chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm; thường xuyên phối hợp thanh, kiểm tra công tác hành nghề 

khám, chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn.  

Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình Dân số - KHHGD năm 2021. 

Tổ chức các hoạt động truyền thông, chuyển đổi hành vi nhằm đảm bảo mức sinh, 

đưa chỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, nâng cao chất lượng dân số. 

Khuyến khích tăng dân số cơ học nhằm tăng quy mô dân số của thị xã. 

Thực hiện đảm bảo các quyền trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để 

trẻ em được phát triển toàn diện, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em. 

Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động bình đẳng giới, phòng chống bạo lực 

trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 938 ngày 

30/6/2017 của Chính phủ về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham 

gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027; Đề 

án 939 ngày 30/6/2017 của Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -

- 2025; Quyết định số 1893/QĐ-TTg, ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và 

Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025; 
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Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng, các chính 

sách về giảm nghèo, an sinh xã hội. Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương 

trình, dự án về tạo việc làm, nâng cao chất lượng việc làm. Tăng cường quản lý 

nhà nước về công tác an toàn - vệ sinh lao động. Đẩy mạnh các biện pháp đấu 

tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND về hỗ 

trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, hộ gia đình giảm trừ tham gia BHYT 

giai đoạn 2021 - 2025. 

3.5. Thanh tra, tư pháp, thi hành án và xây dựng chính quyền   

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 

26/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán. Tiếp tục 

tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; xử lý kịp thời các vụ 

việc mới phát sinh. 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 

xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững 

mạnh, gắn cải cách tư pháp với cải cách hành chính. Chỉ đạo tổ chức tốt việc thi 

hành án dân sự, hình sự trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ 

quan trong khối tư pháp, làm tốt điều tra, truy tố, xét xử các vụ án. 

Thực hiện tinh giản biên chế đạt kế hoạch giai đoạn 2016 - 2021; tổ chức 

tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiện toàn tổ chức bộ máy sau bầu cử; tuyển dụng 

công chức, viên chức thị xã, phường, xã còn thiếu; bổ nhiệm các chức danh 

trưởng, phó các phòng, ban còn khuyết. Triển khai Kế hoạch số 299/KH-UBND, 

ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của 

các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025; thực hiện tốt công tác QLNN về 

công tác tôn giáo, hội xã hội, thanh niên, văn thư lưu trữ trên địa bàn.  

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định của Trung 

ương, của tỉnh; cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện 

CCHC. Tham mưu ban hành Đề án và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị 

xã về công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã, bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của UBND phường, xã. Nâng cao trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ 

giữa các phòng, ban, đơn vị trong giải quyết những vướng mắc từ cơ sở; thực hiện 

nghiêm túc việc xin lỗi người dân khi chậm giải quyết hồ sơ TTHC. Tổ chức thực 

hiện tốt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; ứng dụng đồng bộ các phần mềm 

dùng chung của tỉnh; nâng cấp Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã; xây dựng 

Trang thông tin điện tử tại các phường. Thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến 
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Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tăng 

cường thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

3.6. Quốc phòng, an ninh 

Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ, phòng 

chống cháy rừng, bão lụt. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nắm chắc tình hình, 

sẵn sàng xử lý tốt các tình huống có thể xẩy ra góp phần giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự ATXH trên địa bàn. Tập trung cao chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức thực hiện nghị quyết.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết.  

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên vận động 

đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, 

thông qua ngày 22/12/2020./. 

Nơi nhận: 
- HĐND, UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh;  
- Các sở, ngành cấp tỉnh;  
- Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Tĩnh;  
- Trưởng, phó Đoàn chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy;   
- Tổ Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn;  
- TTr: Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã; 
- Các Ban XD Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy; 
- Đại biểu HĐND thị xã; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị; 
- Chánh, PVP HĐND-UBND thị xã; 
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, xã;  
- Cổng thông tin điện tử thị xã (đăng tải); 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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