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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
giai đoạn 2021-2025 của thị xã Ayun Pa
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI
nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch hành động số 15/KH-UBND ngày 07/01/2021
của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần
thứ XVI nhiệm kỳ 2020–2025;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 20202025; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân
thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của thị xã Ayun
Pa. Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thị xã Ayun Pa, với
nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch hành động số 15/KH-UBND ngày
7/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Gia Lai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày
22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm 2021-2025 của thị xã Ayun Pa; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm
cho các cơ quan, đơn vị, xã, phường tổ chức thực hiện; phân c ng nhiệm vụ cho
t ng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nhằm thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
Yêu cầu UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị nghiêm t c triển khai
thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong quá tr nh tổ chức thực hiện phải gắn
liền với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, Nghị quyết
HĐND thị xã khóa XII – kỳ họp thứ Mười Ba và các Chỉ thị, Nghị quyết, văn
bản chỉ đạo khác có liên quan của rung ương, của tỉnh và thị xã.
ăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người
đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch
hành động tại đơn vị; đẩy mạnh c ng tác th ng tin, tuyên truyền phổ biến Kế
hoạch hành động đến t ng cán bộ, c ng chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn
vị trên địa bàn thị xã và thường xuyên đ n đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung, cập
nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, đề
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cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu
quả.
II. CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh
chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ứng dụng các thành tựu khoa học và c ng nghệ vào
sản xuất và đời sống; tiếp tục xây dựng n ng th n mới nâng cao và phát triển
bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ m i trường sinh thái. Nâng cao dân
trí, ch trọng bồi dưỡng nhân tài; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao thu nhập
b nh quân đầu người. Phát triển văn hóa, thể dục - thể thao; bảo tồn và phát huy
các giá trị về văn hóa. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; giữ vững an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ
theo tiêu chí hướng đến đ thị loại III.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Kinh tế:
(1) Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm
8,32%, trong đó: C ng nghiệp - xây dựng 8,01%, thương mại - dịch vụ 9,65%,
n ng nghiệp 5,81. Giá trị sản xuất bình quân 5 năm (giá so sánh năm 2010) đạt
4.226 tỷ đồng.
(2) Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 6,99%; công
nghiệp - xây dựng 52,53%; thương mại - dịch vụ 40,48%.
(3) Diện tích rừng trồng mới trong 5 năm đạt 500 ha.
(4) Tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 45%.
(5) Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm (loại
trừ các nguồn thu không ổn định như thuế bảo vệ môi trường về xăng dầu,...).
(6) Thu nhập bình quân đạt 70 triệu/người/năm.
2.2. Văn hóa - xã hội:
(1) Tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1% (chuẩn nghèo giai đoạn 2016 2020).
(2) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,08%.
(3) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 100%.
(4) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.
(5) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%.
(6) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 78%.
(7) Tỷ lệ học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường đạt 99,9%.
2.3. Môi trường
(1) Tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.
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(2) Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 95%.
2.4. Quốc phòng, an ninh
(1) Giữ vững 100% xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.
(2) Giao quân đạt 100% chỉ tiêu.
(Kèm theo phụ lục số I giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chủ trì xây
dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trên)
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. rên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND thị xã đề ra trong
Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND thị xã về phát triển kinh
tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của thị xã Ayun Pa.
Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị m nh chủ động tham
mưu UBND thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.
2. Về các chương tr nh, đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ thị xã lần thứ XIX, Nghị quyết HĐND thị xã khóa XII – Kỳ họp thứ Mười
Ba: Có phụ lục số II kèm theo.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Kế hoạch hành động này và các Nghị quyết của thị ủy,
HĐND thị xã, Kế hoạch của UBND thị xã về triển khai nhiệm vụ hằng năm; thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm
vụ được giao:
- Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt, linh
hoạt, hiệu quả kế hoạch hành động cụ thể của t ng cơ quan, đơn vị, UBND các xã,
phường; trong đó phải xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm, nhiệm vụ và tiến độ thực
hiện.
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thị xã về việc triển khai
thực hiện Kế hoạch hành động trong lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ được giao.
hường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch đã đề ra.
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức tổng kết, đánh giá tình
h nh thực hiện kế hoạch hành động này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được
giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm tiếp theo,
gửi báo cáo về Phòng ài chính – Kế hoạch thị xã, Văn phòng HĐND-UBND thị
xã trước ngày 01/11 hằng năm và trước ngày 01/11/2025 để tổng hợp, báo cáo
UBND thị xã.
- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã chủ tr , phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ t nh h nh thực hiện
Chương tr nh này về UBND thị xã và Sở Kế hoạch - Đầu tư theo quy định.
2. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã chủ trì, phối hợp rung tâm Văn hóa,
h ng tin và hể thao thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, phổ
biến sâu rộng Kế hoạch hành động trong các cơ quan, đơn vị và UBND các xã,
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phường; tăng cường th ng tin, tuyên truyền, vận động để cộng đồng doanh nghiệp
và người dân hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận ổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết,
chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 20212025 theo Nghị quyết của HĐND thị xã và các giải pháp điều hành của UBND thị
xã tại kế hoạch này.
rên đây là Kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thị xã Ayun Pa, đề nghị các cơ quan, đơn vị,
địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- hường trực Thị ủy (b/c)
- hường trực HĐND thị xã (b/c),
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- UBMTTQ Việt nam thị xã (phối hợp);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã;
- UBND các xã, phường;
- CVP, các PCVP HĐND-UBND thị xã;
- rang th ng tin điện tử thị xã;
- Lưu V , NC.
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