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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét Báo cáo số 464/BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân
thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng - an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với các
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân
dân thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh những nội dung sau:
1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng
– an ninh năm 2018:
Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng: tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh
năm 2010) tăng 11,7 % so với năm 2017, trong đó: giá trị sản xuất công nghiệp XD tăng 12,1%, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 11, 5% (kế hoạch tăng trên
11,5 %), giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 4,7% (kế hoạch tăng trên 4,3
%); hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác quản lý
trật tự đô thị, trật tự xã hội được tăng cường và có nhiều nỗ lực; quốc phòng, an
ninh được củng cố; hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền được nâng cao
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, Hội đồng nhân dân
thành phố nhận thấy còn một số yếu kém, tồn tại cần khắc phục đó là: tiến độ thực
hiện một số dự án đầu tư còn chậm so với kế hoạch đề ra, nhất là công trình Hồ chứa
nước ngọt Nhơn Châu, Xây dựng công viên đường Xuân Diệu, Nâng cấp đường
Hùng Vương, đường Hoàng Văn Thụ nối dài, hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Bắc
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khu tái định cư tiểu dự án vệ sinh môi trường,... và một số công trình theo kế
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố còn chậm so với tiến độ đề ra; tình
trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng làm nơi kinh doanh, mua bán
vẫn còn xảy ra nhiều trên địa bàn nhưng công tác quản lý, kiểm tra, xử lý đạt hiệu
quả không cao; tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây
dựng công trình nhà ở không phép, sai phép vẫn còn diễn ra phức tạp, nhưng việc
phát hiện, ngăn chặn và xử lý không kịp thời, thiếu kiên quyết, xử lý kéo dài và
không dứt điểm; công tác quản lý quảng cáo rao vặt còn bất cập, tình trạng lắp đặt
biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định xảy ra nhiều; tình trạng người lang
thang, cơ nhỡ, xin ăn vẫn còn diễn ra trên địa bàn thành phố nhưng công tác tổ
chức tập trung các đối tượng đạt hiệu quả chưa cao; công tác tiếp công dân, giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vẫn còn những tồn tại, hạn chế
nhất định, một số vụ việc tồn đọng kéo dài, chậm giải quyết; việc giải quyết hồ sơ
trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn trễ hẹn nhiều, làm ảnh
hưởng chung đến công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.
2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:
a) Phương hướng:
Tiếp tục nâng cao và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại - du lịch và nông nghiệp. Đẩy mạnh
công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang và quản lý
đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt các chính sách đền ơn
đáp nghĩa, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân.
Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.
b) Những chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:
- Giá trị sản xuất công nghiệp:

tăng trên 12%.

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ:

tăng trên 11,5%.

- Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản:

tăng trên 4,6%.

(Các chỉ tiêu trên thực hiện theo giá so sánh 2010)
- Giá trị kim ngạch xuất khẩu:

680 triệu USD.

- Tổng thu NSNN theo phân cấp trên địa bàn thành phố: 2.264,7 tỷ đồng.
(Trong đó: Chi cục thuế thành phố quản lý thu 1.269,1 tỷ đồng; đã bao gồm
quản lý thu tiền sử dụng đất: 250 tỷ đồng).
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng:

giảm dưới 5,93%.
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- Tỷ suất sinh:

giảm 0,1‰.

- Tỷ lệ hộ nghèo:

giảm 0,12%.

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.
c) Nhiệm vụ:
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, Hội đồng nhân dân thành phố
nhấn mạnh một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau: tập trung đẩy nhanh tiến độ các
dự án trọng điểm; ưu tiên tập trung mọi nguồn lực ổn định đời sống của nhân dân;
đảm bảo cho nhân dân đón tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 vui tươi, đầm ấm.
Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của thành phố và
chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp –
xây dựng và dịch vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến khích thu hút đầu
tư; khuyến khích các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng, đáp
ứng nhu cầu tại chỗ và tham gia xuất khẩu; tiếp tục thực hiện Đề án di dời các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Quang Trung vào sản xuất tập
trung tại Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân thành phố Quy Nhơn sau khi có chủ
trương của tỉnh.
Về thương mại - du lịch – dịch vụ:
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án tổ chức Phố Ẩm thực Quy Nhơn hoàn
thành và đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2019; triển khai nhân rộng mô
hình chợ vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Khu VI, phường Ngô Mây và các chợ
khác trên địa bàn thành phố. Tiếp tục xây dựng, triển khai có hiệu quả Đề án phát
triển du lịch thành phố Quy Nhơn năm 2019.
Về phát triển nông, lâm, thủy sản:
Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất năm 2019. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo
công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai có hiệu quả
các Phương án chống hạn và xâm nhập mặn, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy
rừng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.
Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thực thi Luật thuỷ sản năm
2017 và triển khai các giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn thành phố. Tiếp tục vận động
ngư dân đầu tư, phát triển, nâng cao năng lực nghề đánh bắt thủy sản, nhất là đánh
bắt xa bờ gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thực hiện tốt chính
sách hỗ trợ cho ngư dân theo quy định; tiếp tục di dời các cơ sở giết mổ động vật
nhỏ lẻ trong khu dân cư lên Nhà máy giết mổ động vật tập trung.
Về tăng cường công tác quản lý thu - chi ngân sách:
Tập trung thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt và vượt dự toán
được giao để đảm bảo kế hoạch chi của thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra,
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thanh tra chuyên ngành để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; tiến
hành xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Xây dựng và triển khai thực hiện việc tổ chức thu,
nộp và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
Thực hiện chi ngân sách theo kế hoạch, trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm, chống
lãng phí, đảm bảo các nhu cầu chi thường xuyên và đầu tư phát triển của thành phố.
Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, các dự án cấp thiết, dự án phục vụ
công tác chỉnh trang đô thị và các dự án du lịch.
Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, GPMB thực hiện dự án và quản lý
đô thị, quản lý đất đai, môi trường:
Tiếp tục rà soát thực hiện quy hoạch phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị.
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Tiếp tục triển khai có
hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về “Công tác quản lý và
chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020”.
Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị,
thường xuyên tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng
đường làm nơi kinh doanh mua bán trên địa bàn thành phố, nhất là các tuyến
đường trung tâm thành phố nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao
thông. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng tuyến đường văn minh
“xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn thành phố.
Thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2018 và lập kế hoạch điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn
thành phố Quy Nhơn. Nâng cao công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn;
tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 27/4/2018 của
UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban
Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
chống lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn thành phố ”
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về môi trường, tăng
cường kiểm tra để xử lý kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trong khu
dân cư và các cơ sở sản xuất. Tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện
Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 11/8/2017 của Thành ủy Quy Nhơn
về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến
năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Về văn hóa - xã hội:
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá – thông tin, truyền
thanh, thể dục thể thao; tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2019 và
kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị năm 2019. Tiếp tục triển khai thực
hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh nâng
cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ
đại”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát động và tổ
chức thực hiện “Năm văn minh đô thị 2019”. Tăng cường công tác quản lý, kiểm
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tra, xử lý các trường hợp vi phạm đối với các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa,
thông tin và du lịch.
Thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường các biện
pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên; duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5
tuổi, phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Thực hiện việc chuyển đổi một số trường mầm
non trên địa bàn sang cơ chế hoạt động tự chủ về tài chính theo đúng kế hoạch; rà
soát, xây dựng đề án sáp nhập một số trường trên địa bàn theo đúng lộ trình. Đẩy
mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và công tác
phòng chống dịch bệnh; chú trọng nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Duy trì 100% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y
tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế phường, xã giai đoạn 2011 - 2020. Tăng cường
công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, quản lý hành nghề y dược tư nhân.
Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia
đình. Thực hiện tốt bảo hiểm y tế toàn dân đảm bảo theo kế hoạch.
Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với nước, chi trả kịp thời
chế độ chính sách cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng, chế độ
ưu đãi trong giáo dục đối với người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện các
nội dung theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về Giảm
nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 – 2020; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo
0,12% so với năm 2018, giữ vững 05 phường không còn hộ nghèo: Lý Thường Kiệt,
Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Trần Phú; phấn đấu xóa hộ nghèo ở
phường Thị Nại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tập trung người lang thang
cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác cứu trợ xã hội, các
hoạt động nhân đạo từ thiện và hiến máu tình nguyện trong năm 2019.
Về thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền, quốc phòng - an ninh:
Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các hoạt động
trong lĩnh vực hành chính tư pháp.
Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đảm bảo
đạt 100% chỉ tiêu số lượng, chất lượng giao quân. Tiếp tục quán triệt và tổ chức
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính
phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh
biên giới quốc gia trong tình hình mới. Triển khai thực hiện tốt việc đăng ký, quản
lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên. Tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,25% so với dân
số. Duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, phân đội trực
chiến, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm trong tình hình mới, đảm bảo tình hình
an ninh trật tự và trật tự an toàn an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân
tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật
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tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến nội thị, trọng điểm và các tuyến
thường xảy ra tai nạn giao thông nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông
và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan
Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương
trình hành động số 06-CTr/TU ngày 25/02/2016 của Thành ủy về “Hiện đại hóa
hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước thành phố Quy Nhơn giai đoạn
2016-2020”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính, Kế
hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước của thành phố
năm 2019.
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ
chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện của Ủy ban nhân dân,
các ngành thành phố và phường, xã nhằm góp phần đảm bảo hoàn thành thắng lợi
mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.
Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi cán bộ, nhân dân Quy Nhơn nêu cao
tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, ra sức lao động, công tác, thực hiện
tốt kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh
năm 2019 của thành phố.
Nghị quyết này đã được kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Quy
Nhơn khóa XI thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 28
tháng 12 năm 2018./.
Nơi nhận :
- TT HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- TT Thành ủy (báo cáo);
- TT HĐND, UBND, MTTQ TP;
- Sở Tư pháp Bình Định;
- Đại biểu HĐND TP;
- Phòng ban, đơn vị, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND phường, xã;
- VP (LĐ+CV);
- Lưu: VT, C2.
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