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KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 6

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 số 80/2015/QH13 ngày 22
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của
Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh
năm 2018;
Sau khi xem xét Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 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 2018 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 2018:
Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng: Giá trị sản xuất Công nghiệp tăng
12,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,5%, giá trị sản xuất
nông - lâm - thuỷ sản tăng 4,9% so với cùng kỳ; giá trị kim ngạch xuất khẩu ước
đạt 301,5 triệu USD - tăng 7,7% so với cùng kỳ; khách du lịch ước đạt 1.896.000
lượt người - tăng 10,7%, doanh thu du lịch ước đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 36,5% so
với cùng kỳ; hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp, nhiều dự án trọng điểm về phát
triển du lịch được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác; công tác quản lý 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 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

2
tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hiệu quả, hiệu
lực hoạt động của chính quyền được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới.
Tuy nhiên, HĐND thành phố nhận thấy còn một số tồn tại cần khắc phục đó
là: một số biện pháp, giải pháp thu thuế theo Đề án thu ngân sách thành phố năm
2018 chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu; tiến độ xây dựng đề án di dời cụm công
nghiệp Quang Trung và đề án di dời cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư vào nhà
máy giết mổ tập trung còn chậm; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn
chậm so với kế hoạch; công tác chỉnh trang đô thị còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ đề ra; tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích,
xây dựng công trình nhà ở không phép, sai phép trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn
ra phức tạp (nhất là trên địa bàn các phường: Quang Trung, Đống Đa, Nhơn Bình,
Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân...) nhưng biện pháp xử lý chưa kịp thời, kiên quyết; tội
phạm, trật tự xã hội có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp; công tác giải quyết đơn
thư khiếu nại, tố cáo còn xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, chậm giải quyết; công
tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vẫn còn
xảy ra tình trạng trả kết quả chưa đúng thời gian quy định.
2. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
2.1. Phương hướng:
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND
ngày 22/12/2017 của HĐND thành phố khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018, 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, thương mại – dịch
vụ, du lịch. 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 2018.
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. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác bảo vệ môi trường,
phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, các cụm công nghiệp, các chợ trên địa bàn. Hoàn chỉnh Đề án di dời các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại Cụm Công nghiệp Quang Trung vào sản xuất
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tập trung tại Cụm Công nghiệp Bùi Thị Xuân theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch
thành phố Quy Nhơn năm 2018.
2.2.2. Về phát triển nông, lâm, thủy sản:
- Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa và các loại cây trồng vụ Hè Thu; chỉ đạo sản
xuất vụ Mùa, công tác chuẩn bị giống cho vụ Mùa. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công
tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án “Di
dời các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào nơi giết mổ tập trung”.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.
Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác 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 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.
2.2.3. Về tăng cường quản lý thu – chi ngân sách:
* Công tác thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018:
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu thuế, thu ngân sách trong 6 tháng cuối
năm 2018. Triển khai đầy đủ các biện pháp, giải pháp đã đề ra trong Đề án thu
ngân sách Nhà nước thành phố Quy Nhơn năm 2018 nhằm đảm bảo công tác thu
thuế, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch năm 2018.
- 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.
- 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.
* Giải pháp bù đắp hụt thu ngân sách thành phố năm 2017:
- Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (ngoài phần tiết kiệm theo quy định)
của 6 tháng cuối năm 2018.
- Sử dụng dự phòng ngân sách và kết dư ngân sách thành phố (nếu có) năm
2018.
- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách theo quy định.
- Sử dụng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ (nếu có).
2.2.4. Về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý đô thị và quản lý đất đai:
- Khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực làng chài xã Nhơn
Lý theo hướng bảo tồn phát triển du lịch cộng đồng bền vững; lập và trình phê
duyệt quy hoạch nối thông tuyến đường Ngô Văn Sở ra đường Xuân Diệu. Điều
chỉnh quy hoạch Khu đất cụm Công nghiệp Quang Trung.
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- Tập trung thi công hoàn thành dứt điểm công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn
Châu để đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi
công các công trình: Mở rộng đường Xuân Diệu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các
khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phía Bắc làng SOS phường Nhơn
Bình, khu tái định cư vùng thiên tai xã Nhơn Hải (mở rộng), nâng cấp tuyến đường
Thanh Niên...và các công trình trường học, công trình chỉnh trang đô thị trên địa
bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TU ngày 09/3/2018 của Thành
ủy Quy Nhơn 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.
- Tiếp tục thực hiện 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”. Tăng cường
công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng. Tập trung thực hiện có hiệu quả
công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 11/8/2017
của Thành ủy 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. Tăng cường công tác
quản lý về bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường
vụ Thành ủy Quy Nhơn về việc 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.
2.2.5. Về văn hóa - xã hội:
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa - thông tin và
thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2018; Tăng cường
công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa
phương; Hoàn thiện đề án tổ chức các hoạt động văn hóa – nghệ thuật tại các tuyến
đường trên địa bàn thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt công tác khôi
phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn
thành phố. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa – thông tin.
- Tổng kết năm học 2017-2018, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai công tác
tuyển sinh các cấp học đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch phát triển quy mô trường lớp năm
học 2018 – 2019 trên địa bàn thành phố, đảm bảo huy động 100% học sinh các lớp
đầu cấp (lớp 1 và lớp 6). Tổ chức tốt các hoạt động bồi dưỡng giáo viên toàn ngành.
Thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng
các khoản thu từ phụ huynh học sinh. Triển khai công tác phổ cập giáo dục xóa mù
chữ năm 2018.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế - dân số giai
đoạn 2016 – 2020 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường
công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực y tế, kiểm tra an toàn vệ sinh thực
phẩm, vệ sinh học đường. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
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cho trẻ dưới 6 tuổi và nhân dân trên địa bàn thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác
truyền thông và tuyên truyền vận động thực hiện chương trình Dân số - Kế hoạch
hóa gia đình của thành phố. Thực hiện tốt Bảo hiểm y tế toàn dân.
- 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; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm
Ngày Thương binh liệt sĩ thực sự có ý nghĩa. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành
động số 08-CTr/TU ngày 25/02/2016 của Thành ủy về “Giảm nghèo bền vững
thành phố giai đoạn 2016 - 2020” xóa hộ nghèo ở phường Trần Phú, giữ vững 04
phường không còn hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,16% so với năm 2017. Tiếp
tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn.
Thực hiện tốt các chương trình liên quan đến trẻ em và công tác vì sự tiến bộ phụ
nữ, bình đẳng giới. Thực hiện tốt các hoạt động cứu trợ, nhân đạo, các phong trào
đền ơn đáp nghĩa.
2.2.6. Về thanh tra, tư pháp,quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền:
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018; trong đó chú trọng công
tác thanh tra công vụ, thanh tra đối với các vấn đề phát sinh theo yêu cầu thực hiện
nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp và giải quyết kéo dài.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018; nâng cao
chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, giải quyết tốt các mâu thuẫn ở
khu dân cư; thực hiện tốt công tác chứng thực, đăng ký, quản lý hộ tịch, trợ giúp
pháp lý và thi hành án dân sự.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2018.
Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc tình
hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các bước
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu
giao quân. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương
tiện dân sự tham gia luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
- Thực hiện tốt công tác nắm tình hình liên quan đến việc triển khai thực hiện
các dự án trọng điểm, số đối tượng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, tình hình liên quan
đến tôn giáo, hoạt động số đối tượng cực đoan kích động nhân dân biểu tình, lợi
dụng tôn giáo, hoạt động tuyên truyền đạo trái phép; hoạt động của các đối tượng
chính trị… không để diễn biến phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục chỉ
đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai thực hiện đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự
an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong các tháng còn lại năm 2018.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự một số phòng, ban,
đơn vị thành phố; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức,
viên chức theo quy định. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày
13/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục
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đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế đến năm 2020 theo
quy định. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã,
phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
- 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
thành phố năm 2018; kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố
năm 2018.
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 2018 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 2018 của thành phố.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn khóa XI kỳ
họp lần thứ 6 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 11
tháng 7 năm 2018./.
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- Sở Tư pháp Bình Định;
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- Phòng ban, đơn vị, đoàn thể TP;
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