
HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
HUYN CON  DAO Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S& 20/NQ-HDND Con Dáo, ngày 30 tháng 7 näm 2020 

NGH! QUYET 
V k hoch phát trin kinh t - xã hi, 

dam bão quôc phông an ninh 6 tháng cuôi 11am 2020 

HO! BONG NHAN DAN HUYN CON DAO 
KIiOA XI, K HQP TH1J' MU'fl CHIN 
(Kj) h9p thu'ô'ng 1 gifi'a ndm 2020) 

Can cz'LuçIt Td chz'c ChInh quyn djaphu'cmg, Lutgiám sat cza QuO'c h5i và 
Hç3i dOng nhán dan nám 2015; 

Can cz' Quyê't djnh s 3456/QD-UBND ngày 16/12/2019 cia UBNDtlnh Ba 
Rja - Vüng Tàu ye vic giao chi tiêu kê hooch phát triên kinh tê - xà hi, quóc phông 
- an ninh và dy' toán thu - chi ngân sách nhà nzthc nárn 2020, Nghj quyêt so 29/NQ-
HDND ngày 19/12/2019 cza HDND huyn COn Dáo ye nhim vy pháttriên kinh tê - 
xâ hói, dam báo quôc phông an ninh nám 2019 và nhiçm vy phát triên kinh té - xd 
hói, dam báo quOcphOng an ninh nám 2020; 

Xét Ta trInh s 84/TTr-UBND ngày 06/7/2020 cia UBND huyçn COn Dáo ye' 
vic dê nghj thong qua Nghj quyêt ye phu'o'ng hzthng, nhim vu phát triên kinh te - 
hói, dam báo quOc phông an ninh 6 tháng cuOi nám 2020, báo cáo thdm tra cza các 
Ban Ht5i dOng nhán dan huyçn, báo cáo tOng hcip •j  kiên cc tn và j kiên tháo lugn tgi 
k)) hQp. 

QUYET NGH!: 
Diu 1. Nhât trI vâi Báo cáo so 143/BC-UBND ngày 17/6/2020 cüa UBND 

huyn v tInh hInh và kêt qua thirc hin nhim v kê hoich phát triên kinh tê - xã 
hi, dam bào quôc phông an ninh cüa huyn Con Dáo 6 tháng dâu 11am và nhim vii 
phát trin kinh tê - xA hi 6 tháng cuôi nãm 2020 trên dja bàn huyn; 

Biu 2. Hi dng nhân dan huyn quyt nghj nhüng ni dung co bàn trong k 
hoach phát triên kinh tê - xà hi, quôc phông an ninh 6 tháng cuôi näm 2020 vâi 
nhu'ng nOi  dung nhu sau: 

1. Mic tiêu: Tiêp tVc  hoàn thành miTc tiêu phát trin kinh t - xã ma Nghj 
quyt HDND huyn dà dê tra trong nãm 2020, tao  tiên dé cho nhiem vi phát triên 
kinh tê - xã hi giai doan 2020 -2025 nhu Nghj quyêt dai  hi Dàng b huyn Con 
Dão nhim k' 2020-2025 dA dé ra; Sir dyng hiu qua các nguôn lirc kinh tê gän vói 
bào v môi truông. Thirc hin tot chInh sach an sinh xa hi, cài thin di song cho 
nhân dan, dam bão vü'ng chäc ye an ninh quôc phông, on djnh chInh trj và t4t tçr an 
toàn an ninh xã hOi.  Day  manh  cài each hành chInh, tinh giân biên ché gän vci cái 
câi cách cOng v cong chüc, nâng cao hiu qua b may quàn 1 nhà nu'Oc; thirc hành 
tiêt kim, chông lãnh phi vâ tang ciRing phông chông tham nhüng; 
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2. Các nhim vy và giãi pháp chü yu: Hi dng nhân dan d nghj Uy ban 
nhân dan huyn và các Co quan tp trung thrc hin các nhim vii, giâi pháp chü yêu 
sau day: 

a)Vkinht& 

- Rà soát các dir an du tu có khâ näng hoàn thành dua vào s1r diing trong nàm 
nhäm phát huy hiu qua von dâu tu, chü dng lam vic vi chü dâu tu, ho trg và giãi 
quyêt các khó khàn vuó'ng mac dê thüc day tiên d và dat  t l giái ngân theo kê 
hoach. 

- Thirc hin vic d xut thu hi các di,r an du ljch chm trin khai d thu hut 
các nhà dâu tu mâi. Thirc hin quy trInh, thu tçic dê lira chçn nhà dâu tu, thüc day 
các dir an du ljch trén dja bàn huyn. Nghiên cüu phát triên da dng, phong phü các 
san phâm du ljch mcii, dáp 1mg nhu câu thj hiêu cüa du khách; phát triên các 1oii 
hInh du ljch trãi nghim...; tang cuông cong tác quán 1 nhà nithc ye du ljch, quãn l 
giá các djch vii, bào v môi trithng; kiêm soát chtt chê v sinh an toàn thirc phârn; 
bào dam an ninh trt tr, an toàn cho du khách.Thc hin các chucmg trInh bInh on 
thj trtr&ng; 

b) V thu - chi ngân sách: 

- Tang cumg cong tác kim tra thu& tp trung xu l thu hi nq d9ng thus, tiên 
sü dung dat. Phân dâu hoàn thành nhim vi thu ngân sách duc giao; 

- Khn truong trin khai, thirc hin d? an du tix và nhanh chóng hoàn thin h 
so khi có khôi hxcing nghim thu de lam thu t%lc thanh, quyêt toán, day nhanh tiên d 
giâi ngân von và hoàn thành kê hoach  von duc giao tránh trung hp don vào cuôi 
näm. 

- Tang cithng kim tra, giám sat, cong khai, minh bach  vic sir diing ngân sách 
nhà nithc, rà soát ch.t ch các khoân chi chuyên nguôn, kiên quyêt không thirc hin 
chuyn ngun di vOi các nhim vii do các co quan, don vj sir dung ngân sách thirc 
hin chm do chü quan. 

c) V van boa - xã hôi: 

- Bão dam ngày càng nâng cao các diu kin v ngun nhân 1irc, co sO' 4t cht 
và trang thit bj phiic vii cho cOng tác khám chüa bnh cho nhân dan; chü tr9ng cOng 
tac dir phOng, phOng chông djch bnh, bão dam không xày ra djch bnh trên din 
rng. Tang cu&ng giáo diic y düc, nâng cao tinh than trách nhim, thai d phic vi 
cüa nhân viên y te. Xây dimg dé an day  và h9c ngoi ngU trong h thông giáo dic 
trén dja bàn. 

- Tip tiic trin khai các ni dung chucing trInh giàm nghèo, chü tr9ng các giài 
pháp giãm nghèo theo chuân tiêp cn da chiêu. Quan tam thirc hin cac chInh sách 
dOi vâi các dôi tuçing bâo tr? xã hi; các uu dâi vâi nguO'i có cOng, vO'i cac gia dInh 
chInh sách; Chü trçng cOng tac chàm sóc, giao diic và bâo v quyên loi cüa tré em; 
tang cuO'ng tuyên truyên, nâng cao nhn thuc cüa nhân dan ye bInh däng giói, phông 
chOng bao  1irc gia dInh, chông xâm hai  tré em. 
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d) V v sinh an toàn thirc phm: 

- Tang cu&ng kiêm tra, giám sat v sinh và an toàn thirc phm nhm báo v sirc 
khôe cong dông; day manh  thông tin truyên thông dui nhiêu hInh thüc dé nâng cao 
nhn thirc cüa các dôi tizçing tham gia san xuât, kinh doanh, tiêu dung thijc phâm. 

d) Quàn 1 quy hoach, tài nguyen và bão v môi trumg: 

- Tip tiic thirc hin tot quy ch bâo v mOi tru6ng, tang cuô'ng quãn 1 hot 
dng thoát nithc, dam bâo v sinh môi trtthng trén dja bàn. Thanh tra, kiêm tra cong 
tác bâo v môi trithng dôi vi các cc s san xuât, kinh doanh, nhà hang, khách san... 

e) V t chirc thi hành pháp 1u.t và cãi cách hành chInh 

- Di mói phuong pháp, hInh thirc và t chüc ph bin giáo diic pháp lust  hiu 
qua den mci tang lap nhân dan dê nâng cao thüc, sir hiêu biêt pháp 1ut và trách 
nhim tuân thu pháp lut cña nguai dan và doanh nghip trên dja bàn. 

- Trin khai có hiu qua các k hoach v nâng cao cht luqng câi each hành 
chInh, cài thin Chi so cái each hành chInh, Chi so hài lông cüa nguai dan, tO chüc; 
Thrc hin thanh tra, kiêm tra cOng vii thi.thng xuyên trên dja bàn. Day manh  cOng tác 
giâi quyêt dan thu phãn ánh, kiên nghj cUa cOng dan. 

1) Quc phông - an ninh 

- Tiêp tiic thirc hin nhim vii nâng cao,  kha nàng sn sang chin du, bào dam 
bão v vthig chàc dc lap, chü quyên länh thô và biên dào. Xây dirng khu virc phông 
thu vmg chác. Chü tr9ng nâng cao chat luçmg công,tác tuyên quân, bão dam tuyên 
quân dat  chi tiêu; thrc hin tot nhim v1i giáo dc quôc phông và an ninh cho các dôi 
tuçing. 

Diu 3. T chüc thuc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn chi dao  xây dimg k hoach, chuang trInhhành 
dng c11 the, de ra giãi pháp dOng b, to chirc triên khai thirc hin kjp th?yi, day dü 
các ni dung Nghj quyêt nay. 

2. Giao Thung trirc Hi dOng nhân dan, các Ban Hi dng nhan dan và dai 
biêu Hi dông nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

3. D nghj Uy ban Mt trn To quc Vit Nam huyn và t chüc chInh trj - xâ 
hi huyn lam tot cong tác vn dng nhân dan tIch circ tham gia cüng chInh quyen 
thirc hin thàng lcd nhim vi phát trien kinh tê - xà hi, quOc phông - an ninh nàm 
2020. 

Nghj quy& nay dà duc Hi dng nhân dan huyn Khóa XI, KS' hp thu Muôi 
Chin (K5' hp thuing l giQa näm 2020) thông qua ngày 30 tháng 7 nam 2020 và có 
hiu 1irc tr ngày thông qua.!. 

Nyi nhçin: 
- TTr HDND, UBND tinh BR-VT; 
- TTr Huyn ui', UBND huyn; 
- U' ban MTTQVN huyn; 
- Các Ban HDND, di biéu HDND huyn; 
- Các Co quan, don vj, doàn the, khu dan cu; 
- Dang Cong TTDT cña HDND huyn; 
-Luu:VT,TH. 

3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

