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       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:        /NQ-HĐND     Nha Trang, ngày       tháng        năm 2020 

              
                

NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 10 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 08/7/2020 của Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ thành phố làn thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 31/8/2020 của Thành 

ủy Nha Trang v/v thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Xét Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /12/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Nha Trang về kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội năm 2021; Báo cáo 

thẩm tra số       /BC-HĐND ngày       /    /2020 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng 

nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.  

Điều 2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

1, Các chỉ tiêu về kinh tế: 

- Tỷ lệ tăng doanh thu dịch vụ du lịch: 10%. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng: 59.807 tỷ đồng 

- Tỷ lệ tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn: 5,5% (trong đó, tỷ lệ 

tăng giá trị sản xuất công nghiệp do thành phố quản lý: 8,2%) 

- Tỷ lệ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản: từ 3% đến 4% 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.080 tỷ đồng (trong đó, thu công 

thương nghiệp ngoài quốc doanh: 1.870 tỷ đồng) 

- Tổng vốn đầu tư công: 407,38 tỷ đồng. 
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2, Các chỉ tiêu về xã hội: 

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia: 56,1% 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng: 8,45% 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ: 95% 

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT: 93,02% 

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc: 27,22% 

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện: 2,55% 

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH thất nghiệp: 25,93% 

- Số người lao động có việc làm tăng bình quân: 4.350 người/năm 

- Tỷ lệ hộ nghèo: 0,29% 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 87% 

- Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa: 85% 

- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa: 70% 

- Tiếp tục duy trì 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã nông thôn mới nâng 

cao. 

3, Các chỉ tiêu về môi trường: 

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh: duy trì 100% 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường: duy trì 100% 

- Tỷ lệ che phủ rừng: 13,15 %. 

Điều 3. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp do 

Ủy ban nhân dân thành phố trình trong Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021. Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố 

tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

1. Lĩnh vực kinh tế, xã hội 

- Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế - xã hội: Thực hiện tháo gỡ khó khăn, kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần khôi phục cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế thành phố. 

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế và khai thác 

nguồn thu; tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, tập 

trung xử lý nợ thuế; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; 

tăng cường hướng dẫn người nộp thuế kê khai qua mạng và nộp thuế điện tử.  

- Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách thành phố, thực hành tiết kiệm trong 

chi thường xuyên; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 
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vốn các công trình, dự án đã được bố trí kế hoạch nhằm sớm đưa công trình vào sử 

dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

- Thực hiện chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Thường xuyên 

kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, có biện pháp dập tắt nhanh 

chóng, kịp thời khi dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. 

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý, kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo trên địa bàn thành phố; tăng cường 

công tác kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các 

điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị… 

- Duy trì 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa 

bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp 

phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hạn chế việc khiếu kiện của nhân 

dân. Đồng thời, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chây ỳ làm ảnh hưởng 

tiến độ triển khai dự án. 

- Rà soát quỹ đất để đầu tư xây dựng các khu tái định cư, phục vụ các dự án 

chỉnh trang đô thị nhằm đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng. 

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, liên quan đến hoạt động “tín 

dụng đen”; xâm hại phụ nữ, trẻ em; các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự 

an tòan giao thông để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản nhân dân. 

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh tố giác tội 

phạm trong quần chúng nhân dân. Chủ động có phương án phòng ngừa, đấu tranh, 

trấn áp, truy nã tội phạm; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý trật tự an toàn xã 

hội, nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là hoạt động kinh 

doanh cầm đồ, dịch vụ tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”,… 

- Thực hiện chế độ tiếp dân định kỳ, đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, 

kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.  

2. Lĩnh vực đất đai, quản lý đô thị 

- Nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường trong công tác 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, quản lý trât tự xây dựng thuộc 

địa bàn quản lý. Lập kế hoạch, phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm 

soát từng khu vực trên địa bàn xã, phường nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, 

mỹ quan đô thị các tuyến đường; giảm thiểu tình trạng xây dựng không phép. Kiên 

quyết đình chỉ thi công, tháo dỡ công trình xây dựng sai phép, trái phép để đảm 

bảo tính răn đe của pháp luật. Thường xuyên thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng 

công trình giao thông, khắc phục các điểm nguy hiểm, tồn tại về hạ tầng giao thông 

tiềm ẩn mất an toàn giao thông. 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành 

nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị như không lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán cũng như xây dựng nếp sống văn minh 

đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường thành phố. 

- Tập trung cao độ việc phối hợp các sở, ngành thực hiện điều chỉnh quy 

hoạch chung của thành phố Nha Trang và khẩn trương tổ chức cập nhật các quy 

hoạch phân khu. 

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phân luồng giao thông 

nhằm phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý khối lượng, chất lượng dịch vụ công ích. 

Phấn đấu thoả thuận đấu nối nước thải đối với khối cơ quan nhà nước, cơ sở tôn 

giáo trên địa bàn đạt 95%; cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đạt 50%; hộ gia đình 

đạt 15%. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt: Đề án xây 

dựng ngầm đô thị, quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật (khu vực 

nội thành; Đề án chỉnh trang cây xanh cảnh quan; Đề án tiết kiệm năng lượng; Đề 

án xã hội hóa các nhà vệ sinh; Đề án phân loại rác… 

- Triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 

2026 và lập kế hoạch sử dụng đất 2021; lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố. Xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đảo Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên và các trường 

hợp còn lại theo nhu cầu của người dân. Tăng cường công tác công bố công khai 

quy hoạch sử dụng đất cho cộng đồng dân cư.  

- Đôn đốc UBND các xã, phường xây dựng phương án quản lý sử dụng quỹ 

đất công trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển 

mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, chia tách thửa, san lắp mặt bằng, xây dựng 

công trình trái pháp luật. Đảm bảo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đều 

được thực hiện, nhất là các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại hiện trạng 

ban đầu. 

3. Lĩnh vực nội vụ, nội chính 

- Tổ chức thành công kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Nha Trang; thực hiện 

kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy UBND các cấp. 

- Công bố thủ tục hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính kịp 

thời, đúng quy định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành 

chính; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ 

tục hành chính.  

- Triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ 

hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại 
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Bộ phận Một cửa; đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trên Cổng Dịch vụ công. Thường xuyên rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ 

tục hành chính và các quy định liên quan để dần cải thiện, hoàn thiện thủ tục hành 

chính. 

- Thực hiện hiệu quả và mở rộng liên thông các thủ tục hành chính, đặc biệt 

các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều đơn vị nhằm tạo sự thuận tiện cho tổ 

chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh của thành phố. 

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai tổ chức thực hiện Nghị 

quyết này. 

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban Hội đồng 

nhân dân thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ 

chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, 

kỳ họp thứ 10 thông qua./.   

 

Nơi nhận:            

- Thường trực HĐND; Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Thường vụ Thành ủy;  

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;  

- UBND; UBMTTQVN thành phố;   
- Các ban xây dựng đảng Thành uỷ; 

- Các đoàn thể, phòng, ban thành phố;  

- Công an, Toà án, Viện Kiểm sát thành phố; 

- Kho bạc Nhà nước thành phố; 

- Thường trực HĐND; UBND các xã, phường; 

- Trung tâm công báo tỉnh (02 bản);                                                      
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI;        
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 

- Lưu: VT + A. Chương. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                       

              Nguyễn Thế Sinh 

 


