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CÔNG BÁO/Số 28+29/Ngày 02-8-2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ TÂN UYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/2016/NQ-HðND

Tân Uyên, ngày 25 tháng 7 năm 2016

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 02
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 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;
Thực hiện Nghị quyết ðại hội ðại biểu ðảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XI
nhiệm kỳ 2015 - 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2565/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân thị xã Tân Uyên về Kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội thị xã Tân Uyên
giai ñoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các ñại
biểu Hội ñồng nhân dân.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân thị xã thống nhất ñánh giá Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội 05 năm 2011-2015 của UBND thị xã và thông qua Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2016 - 2020, với những nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:
Phấn ñấu ñến năm 2020 xây dựng thị xã Tân Uyên trở thành một ñô thị loại III
và là một trong những ñô thị phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Xây dựng từ 70 80% phường ñạt tiêu chuẩn văn minh ñô thị. ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, phát triển công nghiệp gắn với phát
triển dịch vụ, ñô thị và các khu dân cư theo quy hoạch; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, công nghiệp hóa, hiện
ñại hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp ñô thị. Xây dựng ñồng bộ cơ
sở hạ tầng và kết cấu kinh tế - xã hội theo hướng hiện ñại làm ñộng lực cho sự phát
triển. ðảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với ñảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội. Tiếp
tục giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao ñời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, ñảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn
xã hội. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính gắn liền với ñấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng thị xã Tân Uyên trở thành ñô thị văn minh,
phát triển ñồng bộ và bền vững.

