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Can cii' Luat Td chüv chIn/i quyn dfa phu'o'ng ngày 19/6/2015; Luát tha
di, ha sung mç5t sl diu cza Lugt Td chi'c CiiInh phz và Lut Ta ch&c chInh
quyn dja phwcrng ngày 22/I 1/2019,
Can cii' Chi thj so' 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 cza Thz tu'ó'ng Chin/i phi ve
vic xáy dmg ké' hogchphát triln kinh tl- xâ hói 5 nám 2021-2025,
Can ci'c Nghj quylt so' 105/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cia HDND tinh
Ninh Blnh v KI hogch phát triln kin/i té' - xâ h5i 5 nàm giai dogn 2021-2025
tinh Ninh Bin/i;
Can c& Nghj quyê't Dgi /i5i Dgi bié'u Dáng b5 t/iành p/il Ninh BInh ian thi
Xk n/iiêm k5' 2020 - 2025,
Theo d nghj cia UBND thành p/id Ninh BInh tgi Ta trinh so' 1 79/TTrUBND ngày 21/10/2021 v vic ban hành Nghj quye't v ké' /iogc/i phát trie2n kin/i
th' - xà hi 5 nám giai dogn 2021-2025, Báo cáo thdm tra cia Ban Kin/i té' - xã
hç3i và j kiln tháo lu2n cia các dgi bilu Hi dng n/ian dan thành phI Ninh BInh
tgi kj) /iQp.
QUYET NGH!:
Biu 1. V dánh giá kt qua thijc hin K hotch phát trin kinh t - xã
hôi 5 näm 2016-2020
Giai doin 2016 - 2020, duói sr chi dao cüa Tinh üy, HDND, UBND tinh,
sir lãnh dao trrc tip cüa Ban Chip hành Dãng b thành ph cüng v6i sr n lirc,
quy& tam phn du cüa các cp, các nganh, kinh t - xâ hi cUa thành ph Ninh
BInh dã dtt thrcic nhiu kt qua quan tr9ng; ni bt là: Kinh t phát trin khá, thu
ngân sách dt kt qua cao, cci cu kinh th chuyn djch theo hithng tIch circ;
thuong mai, djch vii phát trin; Cành quan, din mto do thj có nhiu di mâi, h.
thng do thj duçc tang cu&ng và cht luçing nâng len; cong tác bâo v môi trithng
có nhiu chuyn bin. Van boa - xâ hi, giáo diic - dào tto có nhiu tin b, an
sinh xã hôi thrcic bào dam, diii sang vt chAt và tinh thAn cüa nhân dan không
ngmg câi thin. Cong tác quc phông, quân sir dja phuong duçic cüng c; tang
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cu?ing, giti vttng an ninh chInh trj, trt t1r an toàn xà hi; cong tác câi cách hành
chInh, 1rng diing cong ngh thông tin, xây drng chinh quyn din tü, cong tác giài
quyt khiu nai t cáo có chuyn bin tich circ.
(Co phy lyc s 01 kern theo)
Ben canh do, vn cOn mt s tn tti, htn ch do là: Kinh t phát trin
nhixng chua có bu6c dt phá. Thuong mai, djch vii, du ljch phát trin chua da
dng, phong phU, chua tllang xl'rng vOi tim näng, lçii th cüa thành ph trung
tam tinh. Thu ngân sách tang nhung t trçng thu tir thus, phi, l phi cOn thp. Ha
tng k5 thut và quy hoach do thj cOn bt cap, chua dng b, mt s tiêu chI cüa
do thj loai II cOn chua hoàn thin, nht là h thng cp, thoát nuc. Mt s dir an
trQng dim du tu trên dja bàn thành ph trin khai kéo dài. Các co si san xut
gay 0 nhim mOi trtthng chua di chuyn duqc ra khOi khu virc ni thành; Cong
tác phOng ngüa ti phm a mt s dja bàn, lTnh virc cOn han ch, nht là cOng tác
quân l, giáo diic nguai nghin ma tliy; Vic thirc hin np sng van hóa, van
minh do thj nht là trong th chüc vic cuai, vic tang 6' mt s khu dan cu chua
cO nhiu chuyn bin rO net.
Diu 2. V k hoch phát trin kinh t - xa hi 5 nãm 2021-2025
1. Hi dng nhân dan thành ph thng nht xác dljnh miic tiêu và chi tiêu
chU yu phát trin kinh t - xà hi giai doan 202 1-2025 nhu sau:
a) Miic tiêu tng quát
Tp trung phát trin kinh t; dy manh chuyn djch c cu kinh t theo
huOng phát trin thixcing mai, djch vi gn v6'i 1rng diing khoa hçc, cOng ngh và
di mâi sang tao. Huy dng các thành phn kinh t du tu vào các linh virc
thung mai, djch vi, du ljch, giáo dc, cOng nghip, nOng nghip an toàn, sach.
Dy manh cong tác quàn l dO thj dc bit là quân 1 quy hoach, xây dirng và vn
hành do thj; tp trung xay dirng có trçng dim các cOng trInh chinh trang do thj,
báo v va nâng cao chit luqng mOi tru6'ng. Nâng cao chit luçmg van hóa - xä hi,
thrc hin tht np sang van hóa, van minh do thj; thirc hin có hiu qua cOng táe
giãi quyt vic lam, hi.r6'ng nghip cho di ngü lao dng tré. Giü vmg n dnh
chinh trj, trt tir, an toàn xâ hi, tang cis6'ng quc phOng, an ninh. Huy dng sirc
manh tng hçp xây drng thành ph Ninh BInh theo tiêu chi dO thj loai I, hu6'ng
t6i thành ph du ljch.
b) Các chi tiêu chU yu:
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2. HOi dng nhân nhân thành ph Ninh BInh tan thành vi các nhim vii,
giãi pháp trong K hoach phát trin kinh t - xä hi 5 näm 202 1-2025 do Uy ban
nhân dan thành ph Ninh BInh trInh; dng thyi nhn mtnh mQt s nhim v, giãi
pháp chü yu sau day:
2.1. V phát trin kinh t
a) V phát trin cong nghip, tiu thu cOng nghip
- PMi hçp vth các sâ ngành cüa tinh rà soát quy hoach, diu chinh ma
rng các khu, ciim cong nghip trên dja bàn d thu hut các dir an phát trin cong
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nghip sch, cong ngh cao, dir an có giá tr kinh t cao và than thin vói môi
truYng...
- Phát trin tiu thu cong nghip gn vâi lang ngh và du ljch: Tto diêu
kin phát trin, bào tn va duy trI ngh mc truyn thng Phüc Lc, h trq m
rng thj truôrng tiêu thit các san phm.
- H trçl mô hInh san xut san phm cong nghip,tiu thU cong nghip tham
gia hi chçi thuong mai, du ljch.
b) V phát trin thiicng mai, djch vii và du ljch
- Trin khai dng b cac giãi pháp phát trin kinh th theo huâng ixu tiên
phát trin thirong mai, djch vi và du ljch; thu hUt cac thành phn kinh t du tu
xây drng các Trung tam thirong mai, siêu thj, khu du ljch, khu vui chcri, giãi trI
d thu hUt khách du ljch, khuyn khIch phát trin các ngành djch v1i.
- Dy nhanh tin d thrc hin quy hoch phát trin mng luâi chq, trung tam
thi.rong mai, sieu thj; duy tn và nâng cao cht krçrng mô hInh tuyn ph di b ti
tuyn du&ng Dào Duy Tir, phurng Dong Thành; xây dimg các dim vui choi giãi
trI, tuyn ph chuyên doanh, ph v.n minh thucmg mai; xay dirng quy hoach, trng
buâc hInh thành các khu vrc phát trin kinh t ban dêm trên dja bàn thành ph.
- Xây drng nhàn hiu, thircng hiu san phrn cho các ccr sO' san xut, kinh
doanh trén dja bàn, khuyn khIch tto diu kin d các h san xut tham gia
chuo'ng trInh "mi xã 01 san phm" theo chucmg trInh OCOP; khuyn khich, h
trçy san xut san phrn du ljch, qua liru nim phiic vii khách du ljch.
- H trq mô hInh san xut ch bin san phm phic vli khách du ljch.
c) V phát trin nông nghip và thirc hin Chuong trInh quc gia xây dirng
nông thôn mâi
- V phát trin nông nghip
+ Phát trin san xut nông nghip hang hóa, nông nghip lmg ding cong
nghê cao, khuyn khIch mt s mô hInh nOng nghip gn vâi du ljch, mô hInh
mâi trong san xut nOng nghip; thrc hin chuyn di dt trtng lUa kern hiu qua
sang mô hInh lUa, cá hotc mô hInh san xut nông nghip phU hçp ti các phi.rO'ng,
xä có dt nOng nghip.
+ Tao diu kiên thuân loi d hInh thành các t djch vit san xut nOng
nghip; xay drng các mô hInh lien kt theo chui giá trj trong san xut nOng
nghip d nâng cao giá trj cUa ngành.
- V cong tác phông, chng thiên tai và tIm kim cfru ntn
Trin khai k hoch phOng, chng thiên tai và tim kim ciru nn giai doan
2021 — 2025; trin khai thu qu5' phông, chng thiên tai trên dja bàn thành phô
theo quy djnh. Xây dimg va trin khai phuong an phOng, chng thiên tai; chU

5
dng trin khai theo phuo'ng châm "4 ti ch"; xây drng và trin khai phixcng an
phông, chng thiên tai trong bi cành djch bnh Covid-19.
- V xây drng nông thôn mOi
Tp trung chi dao chucing trInh xây dirng nông thôn mâi tai 03 xã Ninh
Tin, Ninh Nht, Ninh Phüc; nông thôn mâi nâng cao tai xâ Ninh phüc; hoàn
thành nhim v1i xây dimg nông thôn mâi vào cui nàm 2021.
d) V quàn l, nâng cao hiu qua v thu, chi ngân sách
- Tang ciiông cong tác quãn l thu ngân sách nhà nuc; t, chi'rc khai thác
t& cac ngun thu, dam bão thu dung, thu dU, kjp thôi vào ngân sách nba nuâc
theo quy djnh cüa pháp 1ut dng thñ thirc hin t& k hoach khai thác ngun thu
t& dt, tang hiu qua dAu giá quyn sr ding dt. Chü tr9ng nuôi duOT1g ngun thu
vüng chic nht là thu tü san xut kinh doanh, djch vi d tang t' tr9ng thu thu&
phi, l phi; giãm t trng ngun thu tr dt trong cc cu thu.
- Chü dng diu hânh can di ngân sách, dam bào dáp irng yeu cu chi
thii?ing xuyên, u'u tiên chi du tu phát trin, thanh toán nq xây dirng cc bàn con
tn d9ng, thirc hành tit kim, phông chng tham nhüng, lang phi. Tang cuOng
quàn 1 du tu cong gn vOi kim soát ncr công, tp trung ngun hrc d hoàn
thành các dir an có quy mô ion, sO'm bàn giao diia vào sir diing nhm phát huy
hiu qua các dir an. U'u tiên vn du tu tir ngân sách nhà nuOc d t.p trung dAu tu
cac cong trInh dir an h. thng trçng dim d thu hut d.0 tu. Dng thOi, tip tiic can
di, b trI ngân sách d thirc hin các chInh sách an sinh, xA hôi, nâng cao
sng nhân dan, nht là h ngheo, gia dInh chInh sách. Sit chat kS' luât, k' cuong
tài chinh; trit d tit kim, chng tht thoát, lang phi, tham nhüng; tang ciing
cong khai, minh bach v tài chinh, ngân sách.
2.2. Vvànhóa-xähôi
a) Cong tác thông tin tuyên truyn, van hoá van ngh, th dc th thao
- Nâng cao chit luçmg phong trào "Toàn dan doàn k& xây drng dOi sng
van boa". Thirc hin t6t np sang van minh do thj
+ Trin khai dy dü, kjp thai, CO hiu qua các ni dung cüa phong trào
"Toàn dan doàn kt xây dirng diii s6ng van boa". Thirc hin nghiem tüc quy trInh
dang k, bInh xét, kim tra, cong nhn các danh hiu van hóa, cOng nhn phuOng
dat chun van minh dO thj, danh hiu "Cong dan tiêu biu cüa thành ph".
+ Da dng boa các hInh thOc tuyên truyn, giáo diic, vn dng nhân dan
ton tr9ng k cuong, pháp lut, thirc hin nghiêrn tue Quy ch quãn 1 do thj cUa
thành ph, có np sang, hành vi ung xO van hóa, dc bit ia trong van hóa giao
thông, van boa cOng sO, truOng h9c, giao tip nai cong cong, thirc hin nép sOng
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van minh trong vic cixii, vic tang, 1 hi; khuyn khIch dam tang thirc hin
hInh thi'rc hôa tang và th chi'ic nghi 1 ti nhà tang 1.
- Phát trin sr nghiêp van boa theo hithng dáp irng yêu cu phát trin kinh
t - xA hOi bn vtng và thu cu hiRing th cUa than dan; mi rng giao lu'u và t
chüc các su kiên van boa
+ Di mâi, nâng cao chit krçmg, hiu qua cong tác thông tin, tuyên truyên
phiic vi thim viii chInh trj cUa dja phu'ang, các ngày 1 lan và các sir kin quan
trçng cüa dt nithc và dja phuang. Xây dirng k hoach và trin khai t chirc san
xut các chuang trInh "Truyn hInh thành ph Ninh BInh".
+ Dy manh các hoat dng van hóa, van ngh, hoat dng cüa các câu lac
b ngh thut truyn thng, nâng cao dai sang tith thn cüa than dan. Phát trin
phong trào th d%lc th thao Ca v quy mO và chit luçing, chü tr9ng th thao thành
tIch cao. Tang ciiang giao luu, hçip tác trong ffnh virc van hóa, th thao vâi các
dan vj trong và ngoài nuâc
+ Quàn l và khai thác có hiu qua các di tIch ljch sü, van hóa trên dja bàn,
phát huy có chn 19c mt s l hi truyn thng, các l°ai hInh van hóa dan gian
thm bão tn, ton tao, phát huy các giá trj van hóa dan tc và phát trin du ljch.
D xut du tu nâng cp di tIch ljch sr Quc gia däc bit Nüi Non Nuac, 1p hO
sci khoanh vüng bào v di tIch ljch sü quc gia Niii Ngc M5 Nhân.
- Tang cu&ng ngun lirc cho linh v1rc van hóa; dy mnh cOng tác xã hi
hóa hoat dng van hóa, th thao
+ Tp trung xây dimg, nâng c.p các thit ch van hóa, th thao cp thành
ph theo huâng hin dai, phü hqp vói xu th phát trin cüa thành ph& Du tu các
thit ch van hóa, th thao xà, phu&ng dáp 1rng thu cü cUa nhân dan, tip tic
du tu xay dirng và quãn 1, khai thác, sir diing có hiu qua san th thao cong
cong các xâ, phithng, nhà van hóa thôn, t dan ph& D xut vó'i tinh 1p Quy
hoach chi tit Trung tam Th dçic - Th thao cüa Tinh và Thành ph tai phuông
Ninh San.
+ Dy math xã hi hóa nhm huy dng các ngun hrc du tu cho phát trin
van hóa, th thao và tu b, ton tao các di tIch ljch sir, van hóa. Phi hçip vâi các
sâ, ngành và các dan vj có lien quan trong vic tao diu kin thun lqi thu hut
du tu và dy nhath tin d thirc hin các dir an phát trin van hóa, th thao trên
dja bàn.
+ Khuyn khIch, tao diu kin quy hoach, xây dirng và phát triên các trung
tam th chuc sir kin trén dja bàn thành ph&
- Nâng cao hiu 1irc, hiu qua quàn 1 nhà nuóc v van hóa
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+ Thirc hin t& cong tác quãn i nba nuic di vâi các boat dng van hóa
và kinh doanh djch vii van boa, trong do chü tr9ng boat dng quàng cáo, kinh
doanh djch v1i karaoke, internet. Tang cithng cong tác nm tInh hInh, huâng dan,
kim tra các hoat dng van hOa th thao.
+ Thuing xuyen dào tao, tp hun, nâng cao trinh d cho di ngü can b
lam cOng tác quãri l nhà niiâc v van boa t1r thành pM dn cc sâ.
b) Cong tác giáo diic, y t
- Tip tiic thirc hin Kt 1un s 51-KL/TW ngày 30/5/20 19 cüa Ban BI thu
v tip t1ic thirc hin Nghj quyt Trung i.wng 8 khóa XI v di mcci can bàn, toàn
din giáo diic và dào tao dap tmg yeu cu cong nghip boa, hin dai boa trong
diu kin kinh t thj tru&ng djnh huóng xâ hi chü nghia và hi nhp quc t.
Nâng cao chat lugng di ngü giáo vien, nàng 1rc quãn l cUa can b quãn l giáo
diic các cp. Tip tVc Mi duOng chi.rcing trInh giáo dic pM thông 2018 và thay
sách giáo khoa các lop. Dy manh irng dung cong ngh thông tin và chuyn di
s trong quàn 1 dy và h9c trong các trung h9c. Thirc hin tt cOng tác Mi
duOrng hçc sinh giOi, phii dao hc sinh yu, giáo diic k näng s6ng cho h9c sinh.
Huy dng các ngun 1%rc nht là ngun xà hi boa trong xây dirng, thành 1p
tnrng h9c tiên tin, hin dai. Tip t%lc du tu, nâng cao cht 1ung co sO vt chit
truOng, lOp phic vii di mOi phuang pháp day và h9c; quy hoach và thrc hin
quy hoach truOng lOp, khc phiic tInh trang qua tãi v cc sO vt chit cho các nhà
truOng, dc bit là truOng tiu hoc, mm non. Quàn l chat the, dung quy djnh
hoat dng day them, h9c them, cOng tác thu, chi trong truOng h9c.
- Nâng cao hiu qua cOng tác quãn l nba nuOc v hành ngh y, duc, an
toàn thirc phm. Tip tiic tuyên truyn, pM bin, quán trit và nâng cao chat
1ung dan s; chü dng phOng, cMng djch bnh dtc bit là cong tác phOng,
cMng djch Covid-19 không d djch bnh xãy ra trên dja bàn.
c) Cong tác giàm nghèo, giãi quyt vic lam, dam bão an sinh xã hi
- Quan tam giãi quyt cac vn d xà hôi, nâng cao chit luçing dOi sng
nhân dan. Thrc hin t& ch d, chInh sách d,i vOi nguOi có cOng vOi cách mng,
cOng tác giàm nghèo, chInh sách trçl giip xà hi di vOi di tuçmg báo trq xà hOi.
Thu hUt ngun 1irc xa hi bOa trong cong tác cham soc sUc khOe cho nhân dan.
ChU trQng giài quyt vic lam n djnh cho nguOi lao dng, dam bào an sinh xã
hi trên dia bàn.
- Nâng cao chit luçmg dào tao ngh g.n vOi giãi quyt vic lam, nht là
phiic vii trçrc tip lao dng cho các doanh nghip trên dja bàn. Dy manh hyp tác
quc t trong dào tao ngh; pMi hp vOi TnrOng Dai hpc Daewon - Han Quc,
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the co sà giáo dic ngh nghip va cac doanh nghip t chüc dào tao ngh cung
cp ngun lao dng cht luçmg cao cho thj trithng.
2.3. Cong tác quân 1 do thj, du tu xay drng phát triên kt cãu ha tang k5'
thi4t do thj, cong tác tài nguyen — môi trithng, giái phóng mt bng
- Thirc hin quàn l nghiêm và có hiu qua theo quy hoach chung, quy
hoach phân khu duçic phê duyt. Nâng cao chat luvng d an quy hotch chi tiêt,
phü hqp vâi các mô hInh do thj hin dai, do thj xanh phát trin bn vUng. Tang
cthng cong tác kim tra cOng tác quàn l quy hoach, xay drng h.ng nàm trên dja
bàn d giám sat, huong dn UBND xã, phix&ng thirc hin bào dam theo quy djnh
hin hành. Rà soát, nghiên ci'ru d xut phucing an diu chinh quy hoach chung,
quy hoach phân khu phü hçp vâi phát trin kinh t - xà hi cüa tinh, cüa thành ph&
- Chü tr9ng du tu nâng cp co s h tng k5 thut do thj, nht là h thng
ththng giao thông, cp thoát nuâc, chinh trang do thj, các cOng trInh van boa, giá6
diic; du ti.r xay dipig dng b ha tang k thut có tr9ng dim, tao dim nhn kin
tthc cành quan do thj. Sam xây dimg 3 xâ Ninh Nht, Ninh Tin, Ninh Phñc tth
thành phithng; xây dirng thành ph Ninh BInh theo tiêu chI do thj loai I. Huy dng
m9i ngun 1irc xà hi, thành phn kinh t và các t chüc, cá than; sir diing có hiu
qua vn trong du tu thirc hin 1p và quàn l v xây dçmg, quãn 1 do thj.
- Thirc hin tht Quy ch Quàn l do thj, dng th?yi d nghj diu chinh, b
sung ni dung cho phü hçip vâi các quy dnh cUa pháp 1ut, các diu kin thixc t.
Nâng cao cong tác tuyên truyn vn dng nhân dan có hiu qua trong vic thrc
hin các quy djnh v trt tr do thj, v sinh mOi truang. Tang cuông cOng tác kim
tra v trt tr do thj, kiên quyt xtr l nghiém các tming hçp không chip hành các
quy djnh cüa nhà nuâc v trt tir do thj. Nâng cao nàng lirc chuyên mOn, nghip
v1i cho can b phii trách xay drng và quàn 1 do thj trén dja bàn thành ph& Dy
manh 1rng ditng cOng ngh thông tin trong quán 1 dO thj, trng buóc xây drng
thành ph Ninh BInh tr& thành do thj thông minh, hin dai. Tip t'çic xây drng b
sung tuyn duèng, tuyn ph van minh dO thj; các bãi d xe tTnh tam thai, hoàn
thin các h thng bin báo hiu giao thông, M chc phân lung, phan lan giao
thông tai các tuyn duang chInh do thành ph quan l giàm thiu tai nan và ün
tc bâo dam trt ti.r an toàn giao thông dO thj.
- Tang cu&ng cOng tác quãn l, s diing dt dai bao dam chat chê, cOng
khai, minh bach, tr cOng tác quy hoach, xây dirng k hoach dn vic quãn l và
sr ding dt dai thm sir diing có hiu qua, tránh lang phi, vi pham tài nguyen
dt. Tp trung, rà soát tInh khà thi cüa trng cOng trIth, dr an du tu cO s1r diing
dt, kiên quyt d nghj xir 19 các cong trInh, dir an chm tin d, kéo dài. Tang
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ctring cong tác kim tra nh&m phát hin, xü 1 kjp thñ các hành vi vi phm trong
linh vuc dt dai.
- TIch c1rc báo v môi tnring dO thj; tuyên truyn, nâng cao thirc chap
hành ciia nhân dan v guii gIn v sinh môi tnthng; thirc hin t& vic thu gom, 4n
chuyn rae thai, b trI quy hoich các dim tp kt rae thai; trng buc di chuyn
các cci si san xut kinh doanh gay ô nhim môi trithng ra khOi thành ph& Thu
hut ngun xã hi hóa trong lTnh virc thu gom và x11 l tái ch chit thai rn xay
dirng. Dy manh hot dng kim tra, phát hin và xir 1 vi phm pháp 1ut v bão
v môi trueing theo thm quyn. Th%rc hin dng b các giâi pháp d giám sat,
nâng cao chit hrçng không khI nhm cài thin chit lucing môi tm?ing không khI
bào dam sirc khöe cong dng.
2.4. Cong tác quc phông, an ninh
- Tip tiic nâng cao s1rc manh và khâ nãng sn sang chin du ciia lirc
luçng vii trang dja phiicng. Tr9ng tam là xay dirng thành ph thành khu virc
phông thu vtrng chic; xay dirng nn qu& phông toàn dan vU'ng manh, t chüc
din tp khu vrc phông thu cp thành ph, din tp phông cMng 1iit bão, din t.p
chin du phông thU cp xã, phi.thng theo k hoach; tip tçic xay d%rng cUng cô 1irc
1uçng dan quân tr v, dir bj dng viên; tang cuông, nâng cao ch.t luqng hun
luyn, giáo diic, bi during kin thUc quc phông - an ninh cho các di tuqng
theo quy djnh; hoàn thành chi tiêu tuyn ch9n, gçi cong dan nhp ngii hang näm
và thirc hin t& cong tác chInh sách hu phi.wng quân dci; quan tam tip nMn,
gith thiu vic lam cho quân nhân xut ngii. Chun bj tt lirc luçing, phuong tin
sn sang dáp i'rng mi yêu cu nhim vii bào v T quc.
- Tang cung cac bin pháp bão dam an ninh chInh trj ni b, an ninh
thông tin, an ninh kinh t, an ninh xã hi, an ninh phi truyn thng; chU dng nm
chc tInh hInh, du tranh ngàn chn, vô hiu hóa các am mlxu, boat dng chng
phá, gay mt an ninh trt tir cUa các di tung xu; bao v an ninh, an toàn ngày
1 tt, các sir kin quan tr9ng din ra trén dja bàn. Thirc hin quyt 1it, dng b
các bin pháp phèng ngira, d.0 tranh vâi các loai ti phm hInh sir, ma tuy, kinh
t, môi trung, ttrng bithc lam giàm ti pham, dy liii t nan xà hi. Dy manh
Ung diing khoa h9c cong ngh trong quàn 1 nhà nithc v an ninh trt tr, tp trun
hoàn thin, quàn l hiu qua dii 1iu qu& gia v dan cu, h thong camera giám
sat giao thông; tang cung các bin pháp dam bão an toàn phông cháy, chiia
cháy. Di m&i, nâng cao cht krçing phong trào toàn dan bão v an ninh T quc;
cUng c, phát huy hiu qua quan h phM hçp giia các cp, các ngành trong bão
dam an ninh trt tr, phông chng ti pham, xay drng khu dan ci.r xà, phung, c
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quan, doanh nghiêp dat tiêu chu.n "An toàn v an ninh trt tir". Tang ctrng s1rc
chin du cho Cong an xà, phu?mg và lirc luçing an ninh cc sâ.
2.5. Cong tác xay dirng chInh quyn và cài cách hành chInh
- Thirc hin nghiêm k' 1ut, k cuang hành chInh. Tip titc phát huy tInh
tIch circ, chU dng, sang to cüa thug phông, ban, don vj cUa thành phá; không chü
quan, trông chi, nui; thu&ng xuyén dánh giá tin d thirc hin nhim vi cüa các
c1 quan, dcin vj d kjp thai dng viên khen thumg hoc nh.c nhâ, phê bInh. Sp
xp t chiic b may tinh g9n gn vói nâng cao hiu lirc, hiu qua, Co cu 1ti di
ngü can bô, cong chüc, vien chirc. Hoàn thành viêc xác djnh vj trI vic lam dê b
trI s biên ch hçp 1 cho trng phông, ban, &m vj. Quan tam tio ngun can b tré,
can b flu; thrc hin t& chInh sách di vâi can b, cong chirc, viên chirc trong qua
trInh sp xp, Co cu laj t chi'rc b may. Tip tiic cài cách hành chinh, dy minh
img diing cong ngh thông tin trong hoat dng cong viii tin tài xây drng chinh
quyn din tir, thành ph thông minh. Trin khai K hotch th%rc hin Nghj quyét so
01-NQ/TU ngày 20/4/2021 cUa Ban Chip hành Dàng b tinh v xây drng chInh
quyn din tü, chuyn di s dn nàm 2025, djnh hung dn näm 2030.
- Thrc hin tt cong tác quãn 1 nhà nuâc v cOng tác xây dimg và thi hành
vn bàn quy phm pháp 1ut; kim tra, xü 1 van bàn quy phm pháp 1u.t; ph
bin, giáo dçic pháp lut; chüng thrc; däng k và quãn 1 h tjch; nuôi con nuôi;
boa giài co sâ; xay dimg cp xã dat chuAn tip cn pháp lut; theo dOi tInh hInh
thi hành pháp lut và xir l vi phm hành chInh.
- Thrc hin nghiem quy ch th chi'rc tip cOng dan trén dja bàn thành ph&
Tp trung rà soát, nm vung tInh hInh don this, khiu nai, th cáo, kin nghj phãn
ánh cUa cong dan; pMi hqp chtt ch vi các sO' ngành cüa Tinh, Ban Tip cong
dan tinh d tip va xir 1 các vi1 vic khiu kin vuçYt cp dông nguäi. Kim tra
don dc thrc hin nghiêm các quyt djnh giài quyt khiu nai, kt 1un giài quy&
t cáo dä có hiu lirc pháp 1ut; tin hành kim tra trách nhim cUa Chü tjch
UBND các xä, phu&ng trong cOng tác tip dan, giái quyét don thu khiéu nai, to
cáo. Tang cuOng thanh tra, kMm tra d phOng ngua, phát hin các hành vi tham
nhUng, dc bit trong linh virc dt dai, du tu xay dirng co bàn; tp trung giài
quyt các kin, kin nghj cüa cir tn.
Diu 3. T chfrc thirc hin
1.Uy ban nhân dan thành ph, các ngành thuc thành ph trin khai thrc
hin có hiu qua các ni dung Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan thành ph&
2. ThuO'ng trirc Hi dng nhân dan thânh pM, các Ban cüa Hi dng nhân
dan thành pM và các Dai biu Hi dng nhân dan thành pM giám sat vic thirc
hin Nghj quyt nay.
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3.1Jy ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph và các t chirc thành viên
tham gia giám sat và dng viên mi ttng 1p nhân dan thirc hin t& Nghj quyt
cüa Hi dng nhân dan thành ph&
4. Thi.rng tr1rc Hi dng nhân dan thành ph chU tn, phi hçip vâi các Ban
cüa Hi dng nhân dan thành ph xem xét, giâi quy& các vAn d phát sinh giüa
hai k' hçp dam bão dung quy djnh cüa pháp 1ut, dáp ung kjp thai yêu cAu phát
trin kinh t - xã hi cüa thành ph và báo cáo Hi dng nhân dan thành ph tai
kr h9p gân nhât.
Diu 4. Hiêu lirc thi hành
Nghi. quyt nay duçic Hi dng nhân dn thành ph Ninh Bmnh khoá XXI, kS'
h9p thu 3 thông qua ngày 26/10/2021 và có hiu hrc thi hãnh k tr ngày thông qua.!.
NoinI,?mn:
- ThLr1ng tric Hi dong nhân dan tinh Ninh Bmnh;
- Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh;
- Thirong trijc Thânh u Ninh BInh;
- Thuông trirc Hi dông nhân dan thânh phô;
- Uy ban nliãn dan thànhphô;
- Uy ban Mtt trn To quôc Vit Nam thành pho;
- Các Dai biêu Hi dong nhân dan thành pho;
- Các phOng, ban, ngành, dcn vj thuc thành pho;
-Thuông trrc Hi dong nhân dan, U' ban nhân dan,
Uy ban Mt trân To quôc Vit Nam các phir&ng, xä;
- Liru: VT.,,
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