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hoạt ñộng ổn ñịnh. Duy trì thường xuyên cải cách hành chính. Tình hình an ninh chính
trị ñược giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn ñịnh. Bên cạnh ñó, Hội ñồng nhân dân thị
xã cũng thống nhất với những khó khăn, tồn tại theo nhận ñịnh của Ủy ban nhân dân
thị xã ñã nêu trong báo cáo.
ðiều 2. Nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh trong 06 tháng cuối năm
2015
Qua xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã và tình hình phát triển kinh tế
xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015. Bên cạnh những nhiệm vụ ñiều hành, quản lý nhà
nước thường xuyên trên các lĩnh vực, Hội ñồng nhân dân thị xã thống nhất một số
nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội và ñảm bảo quốc phòng an ninh trong 06
tháng cuối năm 2015 như sau:
- Tiếp tục chỉ ñạo, ñiều hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về các mục
tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước theo chỉ ñạo của Chính phủ và UBND tỉnh,
phấn ñấu thực hiện ñạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch ñề ra từ ñầu năm 2015, góp phần
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2010 – 2015. Xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh cho năm 2016. Chú trọng chuyển dịch và
tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ nhất là loại hình dịch vụ chất lượng cao trong
cơ cấu kinh tế. Sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, quy hoạch trong lĩnh vực
thương mại, dịch vụ, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường giai ñoạn 2011 –
2015 ñể xác ñịnh mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giai ñoạn 2015 – 2020.
- Tổ chức ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng ñô thị, Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế xã hội thị xã; ñồng thời rà soát, ñiều chỉnh thống nhất giữa quy
hoạch sử dụng ñất và quy hoạch phân khu chức năng ñô thị tỷ lệ 1/2.000 các phường
ñể bảo ñảm chặt chẽ ñiều kiện pháp lý thực hiện quản lý phát triển ñô thị theo quy
hoạch. Chuẩn bị các ñiều kiện nâng cấp Thuận An ñạt các tiêu chí ñô thị loại III, nâng
xã An Sơn lên phường và quy hoạch Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung của
thị xã. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật và không
chấp hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trên các trên các lĩnh vực nhất là ñất
ñai, xây dựng, bảo vệ môi trường, kinh doanh,...
- Kịp thời hỗ trợ cho các hộ nông dân tham gia chính sách hỗ trợ giữ vững và
phát triển vườn cây ăn trái ñặc sản. Chủ ñộng phòng, chống dịch bệnh ñộng vật, thủy
sản nuôi và ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút gia cầm có khả năng lây sang
người. Tăng cường công tác kiểm dịch ñộng vật và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm.
Thường xuyên kiểm tra, gia cố các bờ bao xung yếu, chủ ñộng thực hiện các biện pháp
phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn ñể ứng phó và hỗ trợ kịp thời cho
người dân khi có thiên tai xảy ra.

