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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021
-------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 16/12/2020 Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp
hành Đảng bộ thành phố khóa XII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của HĐND
Thành phố khóa XII, kỳ họp thứ 11 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của HĐND
Thành phố khóa XII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 về điều chỉnh mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và Chánh Văn phòng
HĐND và UBND Thành phố.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ
chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021 và Chương
trình công tác năm 2021.
Điều 2. Trưởng các phòng, ban thành phố, Chủ tịch UBND các phường, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc thành phố căn cứ chức năng,
nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm
thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng các phòng,
ban Thành phố, Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và
doanh nghiệp thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- TVTU;
- TT HĐND TP;
- UBMTTQ VN TP;
- Các ban của HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- LĐ: VP và các CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Hải Minh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/ /2020 của UBND Thành phố)

Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các
cấp; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII,
Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2021 - 2025; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính
trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó
lường; tình hình kinh tế - xã hội trong nước, thành phố gặp nhiều khó khăn, thách
thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu sẽ tác động tới các mục
tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Với vai trò là đô thị hạt
nhân, Thành phố di sản, văn hóa, du lịch đặc s c; trung tâm giáo dục, đào tạo chất
lư ng cao, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học - công nghệ của khu
vực và cả nước, thành phố Huế cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng động,
sáng tạo, các tiềm năng, l i thế; tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ
trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh sát h p với tình hình thành phố để thực
hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển
kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững ch c thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Thành phố lần thứ XII trong đó trọng tâm ưu tiên phát huy mọi nguồn lực để đầu tư
nâng cấp đô thị Huế; tăng cường quản lý đi đôi với thực hiện nếp sống văn minh đô
thị. Ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống, phát triển chính
quyền điện tử, đô thị thông minh. Tạo điều kiện phát triển, khai thác hiệu quả các
hoạt động du lịch, dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hoạt động khởi
nghiệp. Bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Quan
tâm chất lượng giáo dục - đào tạo; mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động phòng
chống, ứng phó dịch bệnh, thiên tai, tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Giữ
vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo thế và lực mới, góp phần
thực hiện mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung
ương. Xây dựng thành phố Huế đến năm 2025 “không có ma túy, trộm cướp, trẻ
em thất học; có con người sống văn hóa, nhân ái và thân thiện; có đô thị xanh, sạch,
văn minh; có chính quyền gần gũi, thương yêu Nhân dân; có kinh tế phát triển đột
phá trên nền tảng kết hợp giá trị di sản, tri thức và hội nhập”.
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị;
Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/12/2020 Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng
bộ thành phố khóa XII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết
số 69/NQ-HĐND và Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND
Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán, phân bổ ngân sách thành phố
năm 2021 và Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 29/12/2020. UBND Thành phố yêu
cầu Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các
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phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc thành phố tập
trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:
I. PHÂN CÔNG THEO DÕI, CHỈ ĐẠO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ
HỘI, CÁC CHƢƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐƢỢC HĐND
THÀNH PHỐ THÔNG QUA TRONG NĂM 2021 NHƢ SAU:
1. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021
Các phòng, ban theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì tổng h p, theo dõi, tham mưu
đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành;
trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng, cụ thể
1.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Tổng thu ngân sách:
- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn:
- Thu nhập bình quân đầu người:

đạt 986,900 tỷ đồng
tăng 10%
2.700 USD

1.2. Phòng Kinh tế:
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng:
- Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN trên địa bàn:
- Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu:

tăng 13%
tăng 08% -10%
150 triệu USD

1.3. Phòng Lao động Thƣơng binh và Xã hội theo dõi chỉ tiêu:
- Hỗ tr giải quyết việc làm:
> 9.000 lao động
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 3 tháng trở lên đạt:
75%
- Tỷ lệ giảm hộ nghèo (Theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020)
giảm 0,1%
1.4. Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi chỉ tiêu:
- Doanh thu du lịch trên địa bàn:
- Tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (công nhận và công nhận lại) :

tăng 15%
70%

1.5. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng theo dõi chỉ tiêu:
- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải r n, rác thải y tế
- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch

đạt 98%
đạt 99%

1.6. Bảo hiểm xã hội Thành phố theo dõi chỉ tiêu:
- Số người tham gia bảo hiểm xã hội b t buộc:
- Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:
- Số người tham gia bảo hiểm thấp nghiệp:
- Phát triển đối tư ng tham gia bảo hiểm y tế đạt:

40,23% (53.506 người)
2,52% (3.345 người)
36,93% (49.119 người)
99,5%

2. Các chƣơng trình trọng điểm
Phân công các phòng, ban, ngành, địa phương theo dõi, chỉ đạo thực hiện các
chương trình trọng điểm cụ thể:
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2.1. Phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối h p với các đơn vị liên quan xây dựng
nội dung triển khai thực hiện: Chương trình mở rộng địa giới thành phố Huế gắn
với chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị đồng bộ.
2.2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối h p với phòng Kinh tế, phòng
Tài chính Kế hoạch và các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung triển khai thực
hiện: Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển, hình
thành, hoàn thiện dịch vụ, du lịch về đêm, ẩm thực Huế.
2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối h p với phòng Giáo dục và
Đào tạo, phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung
triển khai thực hiện: Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối
sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
2.4. Phòng Nội vụ chủ trì, phối h p với phòng Văn hóa Thông tin, Văn phòng
HĐND và UBND Thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung triển
khai thực hiện: Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền
điện tử, đô thị thông minh.
2.5. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp với phòng
Tài nguyên và Môi trƣờng, Ban QLDA đầu tƣ xây dựng khu vực thành phố,
các đơn vị và UBND các phường có liên quan xây dựng nội dung triển khai thực
hiện: Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế.
3. Các dự án trọng điểm.
3.1. Phòng Tài chính Kế hoạch, Ban Quản lý Cụm công nghiệp Thành phố theo
dõi, hỗ tr , đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách thuộc
phạm vi quản lý, các dự án đầu tư vào Cụm Công nghiệp An Hòa.
3.2. Phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối h p với phòng Tài chính Kế hoạch, các
Chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD khu vực thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất
thành phố, Trung tâm Công viên cây xanh, công ty CP MT và CTĐT Huế ), các đơn
vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: hoàn thành dự án Cải
thiện môi trường nước thành phố Huế; Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực
I, Kinh thành Huế; Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư B c Hương Sơ; Hạ
tầng kỹ thuật khu dân cư Hổ Quyền - Voi Ré; Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy
Phương; Cải tạo khu xử lý chất thải r n Thủy Phương; Mở rộng nghĩa trang phía B c,
phía Nam thành phố; Nâng cấp mở rộng đường Hà Nội; Tuyến đường đi bộ dọc sông
Hương (phía Nam: đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phía Bắc:
đoạn từ cầu Giã Viên đến chùa Linh Mụ); các dự án thuộc Chương trình phát triển các
đô thị loại II (các đô thị xanh); Chỉnh trang công viên, điện chiếu sáng 02 bờ sông
Hương, các khu vực trung tâm, cảnh quan (công viên Lý Tự Trọng, Kim Long, Phú
Xuân, Thương Bạc, 3/2, đồi Vọng Cảnh, khu vực cồn Dã Viên,...); Vỉa hè, điện chiếu
sáng, cây xanh, dải phân cách các tuyến đường trung tâm Thành phố (Đoàn Thị Điểm,
Đặng Thái Thân, Lê Huân, Trần Cao Vân, Trần Hưng Đạo...); Hệ thống nhà chờ xe
bus kết h p trạm xe đạp thông minh.
3.3. Phòng Kinh tế Thành phố chủ trì phối h p với các đơn vị triển khai Đề án
hoàn thiện và phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm trên địa bàn Thành
phố giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án phát triển kinh tế
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thành phố Huế đến năm 2025.
II. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TẬP THỂ UBND THÀNH PHỐ
1. Nhiệm vụ chung
- Tiếp tục cùng Tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 54-NQ/TW
ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Tập trung thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương
Tỉnh, Thành phố về mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2021.
2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
Ngoài các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, các dự án quan trọng nêu
trên và những công việc thông qua tập thể theo Quy chế làm việc, UBND Thành phố
tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
2.1. Huy động tối đa các nguồn lực tập trung đầu tƣ phát triển kết cấu,
chỉnh trang hạ tầng đô thị Huế gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị,
quản lý bảo vệ môi trƣờng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
2.1.1. Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các
phường:
- Tranh thủ, tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư, chỉnh trang xây dựng
kết cấu hạ tầng đô thị Huế đồng bộ, văn minh, hiện đại. Ưu tiên bố trí vốn ngân sách
cho các dự án cấp thiết, các dự án trọng điểm, đảm bảo đúng tiến độ có hiệu quả;
đồng thời quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,
chống thất thoát và lãng phí, bảo đảm chất lư ng công trình; tổ chức ký cam kết tiến
độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đư c duyệt; cương quyết xử lý, điều
chuyển vốn đối với các dự án không hoàn thành hoặc chậm tiến độ.
- Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư vào một số lĩnh
vực như: Công nghệ thông tin, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao
và môi trường, giao thông tĩnh, không gian, điểm xanh... thực hiện tốt các chính
sách ưu đãi, khuyến khích khởi nghiệp của Chính phủ và Tỉnh trên địa bàn.
- Đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư, chương trình một phường một sản
phẩm. Xây dựng và bổ sung mục dự án kêu gọi đầu tư thuộc thẩm quyền của Thành
phố.
2.1.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì :
- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Tham mưu thực hiện theo dõi,
đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản hàng quý, 6
tháng và cả năm 2021.
- Phối h p các phòng, ban liên quan rà soát, hoàn chỉnh quy trình thẩm định dự
án đầu tư công theo hướng cải cách thủ tục hành chính, nhanh chóng, thuận l i,
đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án đầu tư g n với hiệu quả, tính khả
thi, cũng như sự cần thiết của dự án. Thực hiện nghiêm công tác đấu thầu qua mạng,
đảm bảo quy định theo quy mô dự án. Kiên quyết kiến nghị xử lý đối với các đơn vị
thi công vi phạm h p đồng, vi phạm quy định về tổ chức thi công, làm cơ sở đánh
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giá năng lực, loại trừ hồ sơ tham gia dự thầu đối với các doanh nghiệp không đủ
năng lực.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện
hành của TW, Tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn Luật đầu tư công năm 2019
cho các đơn vị phường sau khi đư c kiện toàn bộ máy.
- Tham mưu đề xuất thành phố tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực Tổ công
tác hỗ tr nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư dự án có vốn ngoài ngân sách trên
địa bàn Thành phố; chủ động chuẩn bị hồ sơ các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn
2021 – 2025 để thông báo công khai trên các hệ thống thông tin, bảo đảm môi
trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận l i, bình đẳng, phát triển kinh tế tư nhân
trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
2.1.3. Phòng Quản lý Đô thị chủ trì:
- Chủ động phối h p phòng Nội vụ và các sở ban ngành cấp tỉnh triển khai Đề
án điều chỉnh địa giới thành phố Huế, tham mưu triển khai công tác lập Chương trình
phát triển đô thị thành phố Huế mở rộng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Phối h p với các Sở, ban ngành rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung
thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở đề án mở rộng địa
giới hành chính thành phố theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan,
thân thiện với môi trường”.
- Tập trung hoàn thiện các quy hoạch phát triển, nâng cấp đô thị Huế, phát triển
trục cảnh quan sông Hương làm trục chính phát triển đô thị hướng biển. Quy hoạch
lại không gian đô thị trung tâm trên cơ sở đảm bảo sự g n kết chặt chẽ, h p lý giữa
bảo tồn và phát triển; giữa gìn giữ và phát huy các giá trị di sản và phát triển; các
khu vực thành phố Huế mở rộng.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức đẩy nhanh hoàn thành công tác lập,
điều chỉnh các quy hoạch: Trung tâm phía Nam thành phố; Quy hoạch khu vực Phú
Cát - Phú Hậu - Phú Hiệp; Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu vực Kinh thành
Huế (rà soát, cập nhật, số hóa); điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu vực
Thủy Xuân; điều chỉnh quy hoạch khu vực Đàn Nam Giao và vùng phụ cận; rà soát
quy hoạch phân khu Khu vực Thủy Biều, Tây An Hòa.... Thực hiện công tác c m
mốc và quản lý các quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng,
kiến trúc đô thị, chú trọng khu vực trung tâm và các khu đô thị mới; kịp thời phát
hiện vi phạm, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án Cải thiện Môi trường
nước nhất là giai đoạn đưa vào vận hành sử dụng hệ thống xử lý nước thải. Tham
mưu, đề xuất để nâng cao chất lư ng, năng lực các Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn
g n với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các dự án cấp bách, các dự án trọng điểm
của thành phố.
- Tham mưu, đề xuất quản lý nâng cấp hệ thống đường đô thị theo phân cấp, xử
lý dứt điểm hệ thống đường giao thông xuống cấp, hư hỏng; rà soát các biển báo
giao thông, bố trí h p lý, triển khai bố trí hệ thống giao thông tỉnh, hạ lề một số
tuyến đường để làm điểm đậu đổ xe.
- Tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh, hiện đại: tổ chức giao thông,
điểm đỗ xe các tuyến đường nội thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quản lý hạ
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tầng kỹ thuật đô thị, nâng cao chất lư ng chiếu sáng đô thị, cây xanh đảm bảo tiêu
chí đô thị loại 1. Triển khai các dự án xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch
thông minh do KOICA tài tr giai đoạn 2021 – 2023 (phạm vi từ cầu Dã Viên đến
cầu Trường Tiền) và lập quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang cồn Dã Viên trở thành
một không gian công cộng đặc trưng, tiêu biểu phục vụ cộng đồng và du khách.
2.1.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ động phối h p với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đẩy mạnh
công tác thẩm định điều kiện bồi thường về đất, thẩm định phương án bồi thường,
hỗ tr và tái định cư đối với dự án trọng điểm thành phố trong đó tập trung ưu tiên
Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành
Huế, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư B c Hương Sơ; Hạ tầng kỹ thuật khu dân
cư Hổ Quyền - Voi Ré và những dự án giải tỏa khác trên địa bàn đảm bảo đúng quy
định.
- Phối h p với Trung tâm phát triển cụm công nghiệp tiếp tục triển khai thực
hiện kế hoạch di chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội đô
Thành phố.
- Tiếp tục nâng cao quản lý, khai thác tài nguyên h p lý, phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội; tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý tình hình ô nhiễm không khí,
tiếng ồn và nguồn nước trong sản xuất kinh doanh và trong khu dân cư. Quản lý chặt
chẽ việc khai thác cát sạn. Tham mưu triển khai tốt Kế hoạch tổ chức thí điểm mô
hình phân loại rác tại nguồn. Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
- Chủ động phố h p các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tuyên
truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về quản lý, bảo vệ
môi trường, vì một “Thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Thành phố 4 mùa hoa”,
Thành phố bền vững về môi trường ASEAN g n với việc chủ động ứng phó thích
ứng có hiệu quả biến đổi khí hậu. Tiếp tục phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân
dân tham gia thực hiện các phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh”, “Nói không với túi
nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.
2.1.5. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố:
- Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm có di dời, giải
phóng mặt bằng, các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ nhà và đất để phục vụ cho nhu
cầu đầu tư phát triển, thu hút nhà đầu tư.
- Nâng cao năng lực, chất lư ng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Tích cực tham mưu, đề xuất UBND Thành phố những giải pháp nhằm giải quyết dứt
điểm những vướng m c trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để bàn giao cho
dự án triển khai đúng tiến độ. Triển khai có hiệu quả đề án s p xếp các cơ sở nhà,
đất để cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của Luật quản lý tài sản công.
Triển khai các giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh công tác bán đấu giá quyền sử dụng
đất có hiệu quả.
2.1.6. Trung tâm Công viên Cây xanh Huế:
Tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm về chỉnh trang 02 bờ sông Hương,
các công viên, điểm xanh; nghiên cứu đề xuất xây dựng và hình thành thêm nhiều
điểm vui chơi, giải trí; nâng cao chất lư ng cây xanh đường phố g n với nghệ thuật
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trang trí “đề án Thành phố 4 mùa hoa”; triển khai quy hoạch và g n biển tên hệ
thống cây xanh đường phố.
2.1.7. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế:
- Tiếp tục tăng cường công tác thu gom rác thải sinh hoạt, tuyên truyền vận
động nhân dân, các hộ kinh doanh tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố
văn minh; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đảm bảo chất lư ng dự án Cải thiện môi
trường nước trong đó tập trung công tác hoàn trả mặt bằng các tuyến đường đã hoàn
thành, đẩy nhanh các dự án chỉnh trang vỉa hè, điện chiếu sáng các khu vực trung
tâm, thoát nước một số khu vực ngập úng.
- Triển khai chuẩn bị đầu tư các dự án về xử lý chất thải r n và rác thải công
nghiệp, y tế độc hại. Tổ chức ký cam kết đối với các xe tang lễ về cấm rải vàng mã,
giấy tiền trên các tuyến đường quy định, tăng cường công tác tổng dọn vệ sinh, thu
gom và xử lý rác thải đúng quy trình.
2.1.8. Công an Thành phố, phòng Văn hóa Thông tin, phòng Quản lý Đô thị,
Đội Quản lý Đô thị, công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế,
UBND các phường tiếp tục thực hiện NQ 05/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; Quy định của
Thành phố về đốt và rãi vàng mã trên địa bàn Thành phố.
- Đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện nghiêm Quy
định về đốt, rải vàng mã, rác thải; xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Tăng cường
kiểm tra, xử lý nghiêm các trường h p vi phạm về trật tự đô thị tại các địa điểm
công cộng, lòng đường, vỉa hè, các điểm họp ch trái phép, đậu đỗ phương tiện sai
quy định,... kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị.
- Tổ chức các đ t ra quân lập lại trật tự đô thị, tăng cường xử lý vi phạm an
toàn giao thông (tất cả các phương tiện giao thông), trật tự xây dựng, trật tự đô thị và
gây ô nhiễm môi trường, trong đó tập trung các tuyến đường trọng điểm, các điểm
du lịch, ch trung tâm. Xử lý dứt điểm tình trạng phát, dán tờ rơi tại các điểm đèn tín
hiệu giao thông và trên địa bàn.
- Đề xuất khai thác và duy trì trật tự ở các điểm du lịch bảo đảm trật tự, an toàn,
văn minh đô thị trong khu vực. Quản lý và khai thác có hiệu quả các bến bãi, điểm
đỗ xe, bến thuyền; quản lý dịch vụ vận chuyển khách du lịch, dịch vụ bến thuyền và
ca Huế trên sông Hương.
2.1.9. Đội Quản lý Đô thị Thành phố phối hợp với Công an Thành phố,
UBND các phường: tiếp tục tham mưu, đề xuất và hoàn thiện cơ chế phân công,
phân cấp quản lý, xử lý trên lĩnh vực đô thị giữa thành phố và các phường, giữa các
đơn vị liên quan. Tăng cường công tác xử lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, vệ sinh
môi trường, cương quyết xử lý tình trạng xây dựng trái phép, trật tự đô thị, vệ sinh
môi trường.
2.1.10. UBND các phường:
- Thưc hiện đúng chức năng, nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước về đô thị
(trật tự đô thị, xây dựng đô thị, môi trường đô thị). Thường xuyên phối h p với Đội
quản lý đô thị Thành phố và các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý vi
phạm TTĐT, vệ sinh môi trường trên địa bàn, chấn chỉnh tình trạng buôn bán, kinh
doanh vỉa hè tại các vị trí trọng điểm, các cầu, tuyến đường, các ch .
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- Tổ chức cho tổ dân phố, hộ kinh doanh, các doanh nghiệp ký cam kết thi đua
xây dựng tuyến phố văn minh, thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại khu
dân cư, thực hiện nghiêm việc quy định về đốt và rãi vàng mã trong tang lễ, ngày
rằm, xử lý việc đốt và thả giấy vàng bạc xuống sông, ngòi; vận động cán bộ, đảng
viên, hộ gia đình để tang đúng thời gian quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường; làm
tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương gương điển hình tiêu biểu trong phong
trào.
2.2. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng,
chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.
2.2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì:
Chủ động phối h p các đơn vị có liên quan, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm
quyền tiếp tục quan tâm hỗ tr doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 để sớm phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.
Triển khai thực hiện chính sách hỗ tr doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thành
lập mới theo thẩm quyền. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
tạo điều kiện thuận l i để kinh tế tập thể, h p tác xã, liên hiệp h p tác xã phát triển
hiệu quả, bền vững. Tham mưu, hỗ tr , phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo. Triển khai Kế hoạch hỗ tr chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh
nghiệp.
2.2.2. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối h p với Phòng Kinh tế, Phòng
Tài chính - Kế hoạch.
- Nghiên cứu đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu du lịch của
thành phố “Thành phố du lịch sạch ASEAN, thành phố Văn hóa ASEAN”; xây dựng
kế hoạch tổ chức các lễ hội trong năm g n với văn hóa Huế, con người Huế, hình
thành các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm; nâng cao chất lư ng và đa dạng hóa sản
phẩm, tạo tính độc đáo, riêng biệt cho sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trong thu hút
khách du lịch, nhằm phát huy tối đa l i thế của Thành phố Di sản văn hóa thế giới,
thành phố Festival... Tham mưu kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống Huế
năm 2021 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.
- Phối h p với Phòng Kinh tế Thành phố, và các địa phương liên quan đề xuất
khai thác các tuyến đường đi bộ bờ 02 bờ sông Hương trong đó chú trọng hoàn thiện
các dịch vụ du lịch, tạo điểm nhấn phục vụ du khách và người dân. Triển khai tuyến
đi bộ khu vực xung quanh Đại Nội, củng cố hoạt động tuyến phố đi bộ Nguyễn Đình
Chiểu g n với các tuyến đường dọc 2 bờ sông Hương vừa đư c chỉnh trang nhằm
đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí về đêm cho khách du lịch. Thường
xuyên tổ chức các hoạt động nghệ thuật phục vụ du khách và nhân dân tại Phố đi bộ
Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão kết nối với đường đi bộ trên sông
Hương, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và Không gian văn hóa nghệ thuật trung
tâm thành phố Huế.
- Phối h p với các đơn vị có liên quan để triển khai Đề án “Huế - Kinh đô ẩm
thực” và các hoạt động du lịch khác diễn ra trên địa bàn.
- Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua việc xây dựng các
trang thông tin điện tử, web về du lịch, bản đồ du lịch, cẩm nang du lịch, video clip
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về Huế; tuyên truyền, vận động người dân Huế tham gia phát triển du lịch, tạo ra
nhiều sản phẩm du lịch mới, các dịch vụ du lịch cao cấp…
2.2.3. Phòng Kinh tế Thành phố chủ trì:
- Quan tâm hỗ tr , tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản
xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid19. Tăng cường vận động người dân ưu tiên dùng hàng trong nước, ủng hộ doanh
nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phối h p tổ chức kiểm tra về chất lư ng hàng
hóa, việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ của các doanh
nghiệp, hộ kinh doanh, các ch trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà
nước về điện, đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất của doanh
nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân.
- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chuyển dịch kinh tế sang các ngành
dịch vụ, thương mại có giá trị gia tăng cao, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại,
ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0. Thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển
hạ tầng thương mại hiện đại như các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện
ích.
- Hỗ tr Chi cục thống kê Thành phố tiến hành tổng điều tra kinh tế và điều tra
cơ sở hành chính năm 2021 phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng
phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính
sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
- Tham mưu việc hình thành trung tâm giới thiệu, mua s m hàng lưu niệm, ẩm
thực, trình diễn văn hóa Huế; nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch, dịch vụ cụ thể,
theo định hướng phát triển các khu vực ẩm thực, dịch vụ và khu tiện ích phục vụ cho
đô thị (nghiên cứu tại 4 tuyến đường quanh khu vực Đại Nội, một số khu vực, bến
xe, tuyến đường phía B c và Nam sông Hương để phát triển dịch vụ, thương mại,
ch về đêm).
- Phối h p Ban quản lý Bến xe thuyền tổ chức tốt ch đêm Đông Ba.
- Hỗ tr các cơ sở, doanh nghiệp, ngành nghề truyền thống trên địa bàn xây
dựng, đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu
sản phẩm, tiếp tục thực hiện xét công nhận sản phẩm chủ lực trên địa bàn. Phối h p,
hỗ tr Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Thành phố trong việc kêu gọi đầu tư
và hỗ tr doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời thực hiện
các nghĩa vụ tại Cụm công nghiệp Thành phố theo quy định.
- Triển khai Đề án hoàn thiện và phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ về
đêm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với
mục tiêu tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế trên nền tảng kết h p giá trị di sản,
tri thức và hội nhập.
- Tiếp tục rà soát để triển khai Đề án phát triển thương mại Thành phố định
hướng đến năm 2030; quy hoạch các điểm bán hàng rong góp phần giải quyết tình
trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; xây dựng ch văn minh thương mại theo kế
hoạch. Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch chuyển đổi mới hình quản lý ch trên địa bàn
theo lộ trình đư c duyệt.
- Chủ động phối h p với Sở Công thương tỉnh và các cơ quan liên quan tăng
cường công tác dự báo về nhu cầu tiêu dùng, đề xuất có biện pháp cung ứng đầy đủ,
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kịp thời hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dân. Phối h p với Cục quản lý
thị trường tỉnh, Công an Thành phố và UBND các phường, các đơn vị có liên quan
tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hạn chế đến mức tối đa các hiện tư ng
tiêu cực như đầu cơ, găm hàng, nâng giá và gian lận thương mại, sản xuất và kinh
doanh hàng giả.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tiêm phòng và phòng chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm, bệnh lở mồm long móng, dịch tả l n Châu Phi và dịch heo tai
xanh. Chủ động công tác phòng, chống hạn mặn, phòng chống thiên tai cho cây
trồng, vật nuôi.
- Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ
sạch, sản xuất sản phẩm hàng hóa có chất lư ng, phát triển vùng chuyên canh cây
đặc sản Thanh trà, rau sạch, trồng hoa, sinh vật cảnh.
2.3. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách từ đầu năm, duy trì và
phát triển các nguồn thu ổn định, phấn đấu thu đạt và vƣợt chỉ tiêu giao.
2.3.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:
- Tham mưu triển khai thực hiện tốt các biện pháp quản lý ngân sách, phấn đấu
hoàn thành vư t mức dự toán ngân sách Nhà nước đư c giao; chủ động điều hành
chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hành tiết
kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi,
ưu tiên cho chi lương, chi an sinh xã hội và các khoản chi thường xuyên. Triển khai
xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo thời kỳ ổn định ngân sách giai
đoạn 2021 - 2025.
- Tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý tài sản công đảm bảo đúng quy định
của pháp luật. Xây dựng phương án về giá để tổ chức đấu giá tài sản công, quỹ đất
của các trụ sở cơ quan nhà nước sau khi có chủ trương s p xếp để kêu gọi dự án đầu
tư.
- Theo dõi tiến độ, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp hoàn thành xây dựng đề án
thu cho thuê tài sản công trong năm 2021. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý tài
sản công trong các cơ quan, đơn vị, trường học đúng quy định. Triển khai đề án thu
phí tại các cơ sở, đơn vị sự nghiệp. Đề xuất chủ trương xã hội hóa một số lĩnh vực
dịch vụ công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tạo nguồn thu mới.
2.3.2. Chi Cục thuế Thành phố
- Thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế. Tập trung triển khai thực
hiện các đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất, thuế khoán;
xử lý n thuế và thu hồi n đọng thuế. Rà soát, làm rõ những khoản thu, s c thuế còn
thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng; tạo lập các nguồn thu mới, nhất là nguồn thu
lớn có tính bền vững. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết
toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời
các khoản thuế vào ngân sách nhà nước. Đôn đốc thực hiện kịp thời các nghĩa vụ tài
chính phát sinh liên quan đến sử dụng đất.
- Tiếp tục Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội đồng tư vấn thuế,
cán bộ ủy nhiệm thu thuế, nâng cao chất lư ng dịch vụ thu thuế qua bưu điện.
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2.3.3. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố phối hợp với phòng Tài chính
- Kế hoạch Thành phố.
Rà soát các quỹ nhà, đất xen ghép để đẩy nhanh việc đấu giá thu tiền sử dụng
đất hoàn thành và vư t chỉ tiêu giao. Tăng cường công tác quản lý, xử lý việc cho
thuê đất, nhà ở, chung cư. Xây dựng đề án sử dụng tài sản công và mục đích cho
thuê, liên doanh liên kết.
2.4. Thực hiện tốt công tác quản lý văn hóa – xã hội, y tế và giáo dục, tập
trung công tác phòng chống dịch bệnh.
2.4.1. Phòng Văn hóa Thông tin:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao,
thông tin, truyền thông,du lịch và quảng cáo. Nâng cao chất lư ng hoạt động các
thiết chế văn hóa, chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội
cho báo chí để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục triển khai Đề án Chính sách
hỗ tr , bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. Thực hiện các giải pháp
trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đình làng, nhà
rường, nhà lưu niệm..
- Phối h p với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt
động văn hóa văn nghệ, nghệ thuật đường phố, thể dục thể thao, vui chơi giải trí,
trưng bày triển lãm. Kêu gọi xã hội hóa việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật phục
vụ du khách và nhân dân. Triển khai có hiệu quả kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục
thể thao khối phường, tổ chức và khối trường học, tiến tới Đại hội thể dục thể thao
cấp thành phố 2022.
- Tăng cường hoạt động kiểm tra liên ngành về xây dựng nếp sống văn hóa, văn
minh đô thị; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,
Quy định về đốt và rãi vàng mã, quản lý chặt chẻ việc sản xuất báo chí, ấn phẩm,
sách, báo, internet,...
2.4.2. Phòng Y tế Thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 để
phòng ngừa, không để xảy ra dịch lớn... Tăng cường thanh tra, kiểm tra bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra các cơ sở y hành nghề dư c tư nhân. Tập trung
công tác y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy
lùi có hiệu quả các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh triển khai chiến dịch truyền thông
phòng chống HIV/AIDS. Tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc
lá. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám và điều trị
bệnh, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công.
2.4.3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:
Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tư ng
bảo tr xã hội. Nâng cao công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Thông qua các nguồn vay
vốn ưu đãi tuyên truyền, hướng dẫn người nghèo tham gia phát triển kinh tế, hỗ tr
sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập thoát nghèo bền vững. Đẩy mạnh các chương
trình xuất khẩu lao động, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, tăng cường các chương
trình tư vấn, khuyến khích người lao động học nghề, phấn đấu có trên 76% người
lao động đư c đào tạo nghề từ 3 tháng trở lên.
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2.4.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tiếp tục nâng cao chất lư ng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, chất lư ng
giáo dục toàn diện đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở; duy trì và phát triển
chất lư ng giáo dục đại trà; nâng cao chất lư ng học sinh giỏi và học sinh năng
khiếu. Đẩy mạnh dạy học ngoại ngữ và tin học. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất,
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, lớp học 02 buổi/ngày, trang thiết bị dạy học
theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Huy động nguồn lưc trong xã hội, phụ huynh
học sinh đầu tư phát triển giáo dục, xã hội hóa một số thiết chế trong trường học.
Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý phòng Giáo dục và Đào tạo,
cán bộ quản lý các trường học. Tăng cường hỗ tr , thanh tra quản lý tài chính trong
các trường học, tình trạng lạm thu đầu năm học.
- Triển khai Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2021 và
Kế hoạch thực hiện Đề án điều chỉnh mạng lưới trường mầm non, trường tiểu học và
trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
- Tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho học
sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2018 - 2022” và Kế hoạch
kiểm tra phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2021.
2.4.5. Bảo hiểm xã hội Thành phố:
- Xây dựng kế hoạch phát triển đối tư ng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm thất nghiệp nhất là trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và đối
tư ng BHXH tự nguyện. Tăng cường đốc thúc n tại các đơn vị.
- Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH,
BHYT, BHTN đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, người lao động
và nhân dân.
2.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực,
hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng, nâng cao hiệu quả thi lành pháp luật; Xây
dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh phục vụ ngƣời dân và doanh
nghiệp.
2.5.1. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Thành phố và các Chủ tịch
UBND phường.
- Tiếp tục rà soát những vướng m c trong thủ tục hành chính kịp thời để sửa
đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết,
không phù h p; Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ các thành phần hồ sơ
không cần thiết, không h p lý nhằm tạo điều kiện thuận l i nhất cho công dân và các
tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.
- Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 06 của Thành ủy
về công tác Cải cách hành chính, Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính của UBND thành phố trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường giáo dục ý thức,
trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC)
trong thực thi công vụ.
- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; triển khai phân công nhiệm vụ
theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử
dụng biên chế.
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- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong
các cơ quan, đơn vị thúc đầy hình thành và phát triển mô hình chính quyền điện tử.
Nâng cao các chỉ số cải cách hành chinh, duy trì tốt việc ứng dụng hệ thống quản lý
chất lư ng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các phòng ban, UBND các phường.
Nâng cao chất lư ng hoạt động của Trung tâm hành chính công Thành phố và 100%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các phường đi vào hoạt động có hiệu
quả, tạo điều kiện cho tổ chức và công dân đư c tiếp cận các thông tin và sử dụng
dịch vụ công mức độ 3,4, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan
chính quyền.
2.5.2. Phòng Nội vụ
- Tiếp tục tham mưu UBND triển khai kế hoạch s p xếp lại các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố theo hướng tinh gọn,
nâng cao chất lư ng và hiệu quả hoạt động. Kiện toàn bộ máy chủ chốt các phòng
ban, các đơn vị sự nghiệp, UBND các phường đúng quy định, thực hiện kịp thời
công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, s p xếp lại đội ngũ cán bộ công chức tiến
tới 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí
việc làm trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.
- Tiếp tục nâng cao chất lư ng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, rà soát
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan theo Nghị định số 108/NĐ-CP.
Thực hiện giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính; phân bổ số lư ng
người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp và phê duyệt số lư ng người làm việc cho
các đơn vị sự nghiệp tự chủ năm 2021.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm chấn chỉnh
một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; kịp
thời tuyên dương, khen thưởng CBCCVC có tinh thần tận tụy phục vụ, đồng thời, xử
lý nghiêm đối với CBCCVC sai phạm.
- Chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 và triển khai Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Huế.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP
của Chính phủ. Rà soát, cân đối số lư ng cán bộ công chức các phường sau khi sáp
nhập và điều chỉnh địa giới hành chính.
- Tiếp tục Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đảm bảo đúng tỷ lệ quy định.
Tham mưu UBND Thành phố có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
viên chức về trình độ quản lý nhà nước, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt trong khối nhà nước
đúng quy định.
- Tiếp tục thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua - khen
thưởng đảm bảo kịp thời, có hiệu quả.
2.5.3. Phòng Tư pháp
- Chủ trì phối h p với các đơn vị, phòng chuyên môn và UBND các phường
xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát các
văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật; quản lý công tác
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quản lý xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo chương trình kế
hoạch của Thành phố.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 theo
hướng đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu
quả chất lư ng quản lý nhà nước về công tác hòa giải tại cơ sở; công tác chuẩn tiếp
cận pháp luật.
- Duy trì thực hiện có hiệu quả công tác Hành chính tư pháp chứng thực, Hộ
tịch) tại thành phố; công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
- Tiếp tục duy trì có hiệu quả việc hướng dẫn, kiểm tra định kỳ công tác tư pháp
tại UBND 27 phường nhằm kịp thời kh c phục những khó khăn vướng m c về
nghiệp vụ chuyên môn tại cơ sở.
2.5.4. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
- Phối h p các phòng ban, đơn vị và các UBND phường tập trung xây dựng,
hoàn thiện chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản
lý, điều hành sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và kết nối trên trục liên thông quốc
gia. Đẩy mạnh CCHC g n liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý
chất lư ng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả
trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân,
doanh nghiệp. Phối h p triển khai có hiệu quả Đề án của Tỉnh về chuyển đổi số,
thanh toán không sử dụng tiền mặt theo phương châm “4 không 1 có”, “Làm việc
không giấy tờ - Hội họp không tập trung - Dịch vụ công không gặp mặt - Thanh toán
không dùng tiền mặt” và 01 có “Dữ liệu hồ sơ có số hóa”.
- Tiếp tục nâng cao chất lư ng hoạt động Trung tâm Hành chính công. Tham
mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế làm việc
của UBND, chế độ hội họp và thông tin báo cáo; đảm bảo chất lư ng và thời gian
các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố.
Tham mưu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố kịp thời chấn chỉnh và
kiểm điểm phê bình các phòng ban, đơn vị và UBND phường thực hiện chậm trễ và
không đảm bảo chất lư ng hiệu quả công việc đối với các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh và
Thành phố.
2.5.5. Thanh tra Thành phố
- Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả
công tác phòng chống tham nhũng theo chương trình hành động phòng chống tham
nhũng của Tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; kết
luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị
quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng
chống tham nhũng, lãng phí.
- Triển khai công tác thanh tra theo chương trình kế hoạch đã đư c Chủ tịch
UBND Thành phố phê duyệt, chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình
hình sử dụng ngân sách, các quỹ vận động trong dân của UBND các Phường, các
đơn vị thuộc Thành phố. Kiểm tra tình hình quản lý sử dụng tài sản công các đơn vị
thuộc Thành phố. Tập trung kiểm tra, thanh tra lại việc cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, nhà ở chưa đảm bảo.
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- Tham mưu UBND Thành phố tăng cường công tác thanh kiểm tra đột xuất đối
với thủ trưởng các đơn vị phòng ban và cán bộ công chức về trách nhiệm công vụ.
- Tham mưu cho Chủ tịch UBND Thành phố trong công tác giải quyết đơn thư
khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền và các vụ việc khác do Chủ
tịch UBND Thành phố giao.
2.5.6. Phòng Kinh tế Thành phố: Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng, duy
trì, quản lý và kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý chất lư ng
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên địa bàn Thành phố đảm bảo hệ thống phát huy
hiệu quả trong quá trình vận hành.
2.6. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cƣờng công tác đối ngoại, chủ
động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
2.6.1. Ban Chỉ huy quân sự Thành phố:
- Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân năm 2021, huấn luyện dân quân tự vệ và
quân dự bị động viên. Nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lư ng vũ trang.
Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về quốc phòng an ninh
cho các đối tư ng.
- Triển khai công tác tập huấn, ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái
sẵn sàng chiến đấu.
- Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an
toàn các sự kiện chính trị, lễ hội văn hoá, các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, hội
nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế.
2.6.2. Công an Thành phố chủ trì:
- Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng
của năm; đặc biệt trong thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán và Festival Huế nghề
truyền thống 2020, các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước như bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và triển khai Kế hoạch bầu cử đại
biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Phối h p với các cơ quan
chức năng tập trung n m, dự báo tình hình, từ đó chủ động phòng ngừa, phát hiện và
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch,
các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh quốc gia, ổn định tình hình trật tự, an
toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Thường xuyên tổ chức các đ t cao điểm giải quyết trật tự an toàn giao thông,
trật tự đô thị, xử lý nghiêm kh c người và phương tiện vi phạm Luật Giao thông
đường bộ. Tập trung công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Kiên
quyết trấn áp tội phạm nhất là tội phạm ma tuý, trộm c p, tín dụng đen không để xảy
ra tội phạm có tổ chức trên địa bàn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý đối tư ng sử dụng ma
túy, nghiện ma túy tại gia đình và khu vực dân cư, ngăn chặn không để tệ nạn ma
túy xâm nhập, lây lan trong học đường, cơ quan, doanh nghiệp, kiềm chế sự gia tăng
người nghiện.
- Triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn và cứu hộ; thường
xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy cao.
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2.6.3. Hạt Kiểm lâm Thành phố
Tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 65/2015/CTUBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục
tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Thành phố. Phối h p với UBND các phường,
các chủ rừng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường h p phá rừng để xây
dựng mồ mả, trộm c p gỗ rừng; tăng cường công tác phòng chống cháy rừng.
2.6.4. Trung tâm hợp tác quốc tế Thành phố:
- Tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đối ngoại, ký kết h p tác hữu nghị với
các nước và các tổ chức quốc tế. Phát huy tốt vai trò của thành phố Huế trong Hiệp
hội các đô thị Việt Nam, thành phố di sản văn hóa thế giới.
- Tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; sử dụng
hiệu quả các nguồn vốn ODA, FDI, vốn của các tổ chức phi chính phủ.
2.6.5. Phòng Kinh tế Thành phố:
- Hoàn thiện xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc phòng, chống và giảm nhẹ
thiên tai đồng bộ từ Thành phố đến các phường, tập huấn nâng cao nhận thức cộng
đồng về mức độ nguy hiểm của thiên tai, biến đổi khí hậu,... Huy động và bố trí h p
lý các lực lư ng cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.
- Tổ chức tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm
2020 và xây dựng kế hoạch triển khai công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn năm 2021. Phối h p với Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố đôn đốc,
tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc nộp quỹ Phòng
chống thiên tai năm 2021 theo đúng quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chủ tịch và các Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố theo lĩnh
vực và thẩm quyền đư c phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và
giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng m c nhằm đảm
bảo sự phối h p chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng ban, đơn vị và các UBND phường
nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.
2. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Thành phố, các Chủ tịch Ủy ban
nhân dân phường, theo chức năng, nhiệm vụ đư c phân công có trách nhiệm xây
dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay kế hoạch này. Thủ
trưởng các phòng ban đơn vị, các Ủy ban nhân dân phường công bố công khai kế
hoạch chương trình công tác của đơn vị để nhân dân biết, tham gia ý kiến và giám
sát thực hiện; đồng thời gửi kế hoạch của đơn vị về UBND Thành phố (thông qua
phòng Tài chính Kế hoạch và Văn phòng HĐND và UBND Thành phố) chậm nhất
trước ngày 28 tháng 02 năm 2021).
3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố giúp Chủ tịch UBND Thành
phố kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện chung trong toàn Thành phố và báo cáo kịp
thời tiến độ thực hiện cho Chủ tịch UBND Thành phố, thường trực UBND Thành
phố.
4. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi và định kỳ tổng
h p báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm cho
Ủy ban nhân dân Thành phố và báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố đúng theo
quy định.
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5. Ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi
làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá
trình tổ chức thực hiện kế hoạch này.
6. Phòng Nội vụ Thành phố - Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua và khen
thưởng Thành phố tổ chức theo dõi đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cuối năm
2021.
7. Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND phường tổ chức
quán triệt đến từng cán bộ, công chức, các đơn vị, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn
vị, địa phương mình quản lý nhằm phát huy cao độ tinh thần thi đua đẩy mạnh sản
xuất quyết tâm vư t qua khó khăn thực hiện thành công Kế hoạch năm 2021.
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