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Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN
KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 8

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 235/BC-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của
UBND 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 tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6
tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND
thành phố trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội
dung sau:
1. Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 6 tháng
đầu năm 2019:
Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so
sánh năm 2010) tăng 12,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng
18,2%, giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản tăng 4,4% so với cùng kỳ; kim ngạch
xuất khẩu đạt 344,8 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch
đến thành phố Quy Nhơn đạt 2.327.968 lượt khách (trong đó có 197.878 lượt
khách quốc tế), tăng 22,8% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 2.522,7 tỷ đồng,
tăng 49,2% so với cùng kỳ. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp, một số dự án
về phát triển du lịch được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác; công tác quản lý
đất đai, xây dựng, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn
hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố
ngày càng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã
hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục
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được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính
quyền được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND thành phố nhận thấy còn một số tồn
tại cần khắc phục đó là: công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số dự án
chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án, công trình
trọng điểm, chuyển tiếp còn chậm; tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không
đúng mục đích, xây dựng công trình không có giấy phép, sai nội dung giấy phép,
lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vực công cộng làm nơi kinh doanh, buôn bán
vẫn còn diễn ra nhưng việc kiểm tra, xử lý có lúc có nơi chưa kịp thời, thiếu kiên
quyết; công tác quản lý Nhà nước về môi trường còn hạn chế; tình trạng học sinh
bỏ học còn xảy ra nhiều; công tác tập trung người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn chưa
đạt hiệu quả; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt thấp (12%);
công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo một số vụ việc còn tồn đọng, kéo dài;
thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
2. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
2.1. Phương hướng:
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND
ngày 21/12/2018 của HĐND thành phố khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2019. Khuyến khích, hỗ
trợ, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp,
thương mại - dịch vụ, du lịch trên địa bàn, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ, du lịch.
Triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách theo Đề án đã ban hành. 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.
2.2. Nhiệm vụ và giải pháp:
2.2.1. Về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ,
du lịch:
Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch trên địa bàn; đặc biệt là lĩnh
vực dịch vụ, du lịch. Hoàn chỉnh 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; triển khai các thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Long Mỹ. Tăng cường
kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao
động. Thực hiện có hiệu quả công tác bố trí, sắp xếp lô sạp tại các chợ. Tiếp tục
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thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch thành phố Quy
Nhơn năm 2019, đề án tổ chức các hoạt động văn hóa – nghệ thuật trên tuyến
đường Lê Đức Thọ; hoàn chỉnh Phương án tổ chức Phố Ẩm thực tại đường Phan
Bội Châu.
2.2.2. Về phát triển nông, lâm, thủy sản:
Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019 2020. Thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng
chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi và các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trong
mùa nắng nóng. Hoàn thành Phương án đưa các cơ sở giết mổ bò và gia cầm vào
Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại khu vực 3, phường Nhơn Bình. Tiếp tục
đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư để sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy giết
mổ động vật tập trung khu vực 9, phường Trần Quang Diệu. Tăng cường công tác
quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn trên địa bàn thành phố. Tập trung thi công hoàn thành các công trình thủy
lợi, công trình phòng chống lụt bão trước mùa mưa bão.Tiếp tục vận động ngư dân
phát triển 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. Thực hiện các giải pháp khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu
về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
(IUU) trên địa bàn thành phố. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt
đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
2.2.3. Về tăng cường quản lý thu – chi ngân sách:
Tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách theo Đề án đã ban hành,
trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả thu các sắc thuế đạt thấp. Tăng cường công
tác thông tin, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế. Thực hiện chi ngân
sách theo dự toán được duyệt trên tinh thần tiết kiệm và có hiệu quả, ưu tiên bố trí
vốn chi đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và các khoản chi cấp thiết; đẩy
mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất để giải quyết nhu cầu đất ở của nhân dân
và tạo nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.
2.2.4. Về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai và môi
trường:
Hoàn chỉnh quy hoạch phân khu bảo tồn và phát triển du lịch khu vực làng
chài xã Nhơn Lý; điều chỉnh quy hoạch chỉnh trang khu dân cư dọc chân núi Bà
Hoả. Phối hợp thực hiện công tác lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 12 phường
nội thành; tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn; rà soát thực hiện
quy hoạch phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo quỹ đất xây dựng các khu dân
cư mới để giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân, đồng thời tạo nguồn thu ngân
sách. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Thành ủy về
“Công tác quản lý và chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 2020”, thực hiện công khai quy hoạch chi tiết các dự án trên cổng thông tin điện tử
thành phố Quy Nhơn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn
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thành phố, UBND các phường, xã trong công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng
tuyến đường văn minh “Xanh - Sạch - Đẹp”. Tập trung đẩy mạnh triển khai công
tác quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích
giao thông, các dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố.
Tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thành ủy về “Tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các
dự án trên địa bàn thành phố”. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi
công xây lắp các công trình trọng điểm đảm bảo theo kế hoạch đã được UBND
thành phố phê duyệt như: Công viên biển Xuân Diệu, nâng cấp đường Hùng
Vương, thông tuyến đường Lê Hồng Phong ra đường Xuân Diệu, đường Hoàng
Văn Thụ nối dài, đường Thanh Niên, hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, các công
trình trường học và các công trình chỉnh trang đô thị; đồng thời tập trung đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các dự án của tỉnh như: Xây dựng cấp bách kè chống sạt
lở và cải tạo nâng cấp tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, Nâng cấp
đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), Hầm Cù Mông, Khu dân cư Hưng Thịnh,…
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị của 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” và “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; xử lý kịp
thời, kiên quyết tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích,
xây dựng công trình, nhà ở không phép, trái phép trên địa bàn thành phố; nâng cao
vài trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; xử lý
tình trạng đổ chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định nhằm đảm bảo môi
trường và mỹ quan đô thị.
2.2.5. Về văn hóa - xã hội:
Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan và trang trí khánh tiết
phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương. 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”; nâng cao
chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,
phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Xây dựng và
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 10/6/2019 của
Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện văn minh đô thị trên địa
bàn thành phố Quy Nhơn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
trên lĩnh vực văn hóa - thông tin.
Tổ chức tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai thực hiện tốt các nội
dung kế hoạch sinh hoạt hè cho học sinh năm 2019. Chuẩn bị tốt các điều kiện để
triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh các cấp học. Nâng cấp, sửa chữa đầu tư cơ
sở vật chất lớp học của các trường kịp thời phục vụ năm học 2019 - 2020. Xây
dựng Đề án tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh tiểu học theo chương trình
giáo dục phổ thông mới. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ
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năm 2019; tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu đến mức thấp nhất tình
trạng học sinh bỏ học, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động học sinh
bỏ học ra lớp.
Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, công tác dân số - kế
hoạch hóa gia đình và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác
quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế.
Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội và chế độ chính
sách đối với người có công với cách mạng, các hoạt động cứu trợ, nhân đạo, các
phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số
08-CTr/TU ngày 25/02/2016 của Thành ủy về “Giảm nghèo bền vững của thành
phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 – 2020”, phấn đấu năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trên địa
bàn thành phố giảm còn 0,32% (giảm 0,12% so với năm 2018), giữ vững 05
phường không còn hộ nghèo, phấn đấu hoàn thành công tác xóa hộ nghèo ở
phường Thị Nại và phường Ghềnh Ráng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
Kế hoạch tập trung đối tượng lang thang, xin ăn, cơ nhỡ trên địa bàn thành phố.
Triển khai các chương trình liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em;
chương trình liên quan đến công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.
Thực hiện tốt Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 29/01/2019 của Thành ủy Quy
Nhơn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; phát triển đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch giao; tiếp tục
duy trì và thực hiện tốt bảo hiểm y tế toàn dân.
2.2.6. Về thanh tra, tư pháp,quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền
Tăng cường triển khai các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trên địa bàn
thành phố. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra: hành chính; trách nhiệm việc
thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo; trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và
thanh tra đối với các vấn đề phát sinh theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, nhất là
trong công tác quản lý đất đai. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung xử lý dứt điểm đơn thư tồn
đọng, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Duy trì thường
xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và nhân dân với nhiều nội dung và hình thức phong phú;
thực hiện tốt công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch; phát huy công tác
hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý; tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều
kiện thi hành.
Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019; duy trì
nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn
áp tội phạm; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự,
trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trong các tháng còn lại năm 2019,
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trong đó chú trọng hạn chế vi phạm pháp luật về ma túy, tín dụng đen, tai nạn giao
thông trên địa bàn thành phố.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động
của Thành ủy về “Hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà
nước của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020”; kế hoạch cải cách hành
chính, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công tác cải cách hành chính và ứng
dụng công nghệ thông tin năm 2019; Đề án hội nghị truyền hình trực tuyến thành
phố Quy Nhơn. Tăng cường công tác thanh tra công vụ. Củng cố, kiện toàn tổ chức
bộ máy và nhân sự một số phòng, ban, đơn vị thành phố. Tăng cường kỷ cương, kỷ
luật hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa
phương trong thực thi công vụ. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ tuyển dụng
viên chức giáo dục và sự nghiệp thành phố. Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên
chế đến năm 2020 theo quy định.
Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Uỷ ban nhân dân thành phố có trách nhiệm 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 của 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 thành phố 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 trong 6 tháng cuối năm nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế
hoạch năm 2019 của thành phố.
Nghị quyết này đã được kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố
Quy Nhơn khóa XI thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 24
tháng 7 năm 2019./.
Nơi nhận :
- TT HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- TT Thành ủy (báo cáo);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN 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.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Thanh

