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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hồng Lĩnh, ngày 22 tháng 01 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 

 
 

Thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 9 - HĐND thị xã khóa VI, Ủy ban nhân 

dân thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, 

đơn vị thuộc UBND thị xã và UBND các phường, xã như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thực hiện đạt và 

vượt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà 

Nghị quyết kỳ họp thứ 9 - HĐND Thị xã  khóa VI đã quyết nghị. 

- Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III, đẩy 

mạnh chỉnh trang đô thị.  

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐỀ RA TRONG NĂM 20120 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí 

đô thị loại III. Ưu tiên phát triển công nghiệp, TTCN, thương mại - dịch vụ gắn 

với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các khu dân cư và tiến độ triển 

khai các dự án trọng điểm; phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức bộ 

máy, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.      

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

a) Nhóm chỉ tiêu kinh tế: 

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

tăng trên 13%.  

- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 1.080 tỷ đồng. 
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- Thu ngân sách đạt trên 74,4 tỷ đồng (phần giao thu). 

- Tổng diện tích gieo trồng cả năm 2.470ha; tổng sản lượng lương thực 

(sản lượng thóc) đạt trên 12.190 tấn. 

- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt trên 98,5%. 

b) Nhóm chỉ tiêu về xây dựng đô thị loại III:  

- Củng cố và nâng cao 41 tiêu chí đô thị loại III đã đạt và phấn đấu đạt 

thêm 07 tiêu chí, tăng thêm 9,75 điểm, gồm: 

+ Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học): 2%. 

+ Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt trên 26,5 m
2
 sàn/người.  

+ Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị (thêm 01 công trình).  

+ Mật độ đường cống thoát nước chính tăng trên 10% chất lượng, đạt trên 

3,5km/km
2
. 

+ Số lượng không gian công cộng của đô thị, thêm 01 khu, tăng 33% chất lượng. 

+ Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính, tăng 

trên 15% (trên 6 tuyến). 

+ Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị tăng trên 20%. 

- Nâng cao chất lượng 02 tiêu chí sau: 

+ Mật độ đường giao thông (tính đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 

7,5m) tăng 10% chất lượng. 

+ Công trình văn hóa cấp đô thị: Thêm ít nhất 01 công trình, tương ứng 25%. 

c) Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội:  

- Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) giảm còn dưới 2%. 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%; lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia BHXH đạt trên 37%.  

- Giải quyết việc làm mới trên 1.200 người. 

- Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. 

- 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 lần đầu, 04 trường định kỳ kiểm 

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

- 48/52 Thôn, TDP đạt chuẩn văn hoá; 51/52 Thôn, TDP có nhà văn hóa 

đảm bảo tiêu chuẩn; 93% gia đình đạt chuẩn văn hoá và 95% cơ quan công sở 

đạt chuẩn văn hóa. 

d) Chỉ tiêu quốc phòng - an ninh:  
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- 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu; 6/6 

phường, xã ổn định chính trị - xã hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ, giải pháp chung 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc UBND thị xã và UBND các phường, xã tập trung triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 

2020 đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm;  

- Tất cả các phòng, ban, đơn vị, UBND phường, xã: Trên cơ sở các mục 

tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã được kỳ họp thứ 9 - HĐND thị xã khóa VI thông qua 

xây dựng kế hoạch thực hiện của phòng, ban, đơn vị mình theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao góp phần cùng thị xã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra;  

- Đối với các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã được UBND 

thị xã phân công, giao nhiệm vụ giải quyết ý kiến kiến nghị của cư tri, ý kiến chất 

vấn của đại biểu HĐND tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND thị xã khóa VI triển khai thực 

hiện kịp thời, hiệu quả, định kỳ báo cáo UBND thị xã và HĐND thị xã theo đúng 

quy định;  

- Tập trung thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ 

cương, phát huy vai trò người đứng đầu, tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành 

chính và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong năm 2020;  

- Soát xét các nội dung, chương trình, dự án, đề án, các mục tiêu, chỉ tiêu 

trong các nghị quyết của Đảng các cấp đã thông qua để triển khai thực hiện đạt 

các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo;   

- Các phòng, ban, đơn vị có chương trình, đề án phối hợp với Ủy ban 

MTTQ và các đoàn thể thị xã tiếp tục quán triệt thực hiện các nội dung đảm bảo 

có hiệu quả, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thị xã.  

2. UBND thị xã giao các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã 

thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm theo phụ lục đính kèm. 

3. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND; Ủy ban MTTQ, các 

Đoàn thể Chính trị - Xã hội cấp thị và các cơ quan, đơn vị liên quan 

Tích cực phối hợp UBND Thị xã, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị 

xã và UBND phường, xã tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 

năm 2020; nhất là công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn 

dân tham gia thực hiện; đồng thời tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội 

với mục tiêu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà kỳ họp thứ 9 - 

HĐND thị xã khóa VI đã quyết nghị.  
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 của UBND thị xã giao các phòng, ban, đơn 

vị triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc; Văn phòng HĐND - UBND thị xã 

thường xuyên đôn đốc thực hiện, định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND 

thị xã./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Văn phòng UBND tỉnh; Sở KHĐT Hà Tĩnh; 

- Trưởng, Phó ĐCĐ của tỉnh tại TX Hồng Lĩnh; 

- Thường trực: Thị ủy; HĐND Thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 

- Các Ban xây dựng Đảng, VP Thị ủy; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân Thị xã;  

- UBMTTQ, các Đoàn thể, Hội xã hội; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thị xã; 

- Các đơn vị: Chi cục Thuế; Cty Đô thị; Điện lực; 

BHXH; Xí nghiệp cấp nước;  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  

- UBND các phường, xã;  

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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