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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi  

đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình hành động số 03-CTr/TU 

 của Thị ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

 thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

Căn cứ Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Thị ủy 

Đông Hòa về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó giao UBND thị xã xây dựng danh mục các dự án 

trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Thị ủy về Hội nghị 

lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII.  

UBND thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện Danh mục các dự án trọng điểm 

kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025, với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Đẩy mạnh thu hút tối đa việc kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư 

kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị trên địa bàn thị xã, góp phần phát triển kinh tế-xã 

hội địa phương. 

 2. Yêu cầu: 

Xác định vai trò và định hướng đầu tư theo các ngành, lĩnh vực trong giai 

đoạn 2021-2025, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tổng thể, quy hoạch xây 

dựng đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tạo sự 

đồng bộ trong quá trình phát triển đô thị trên địa bàn. 

II. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-

2025: Bao gồm 08 dự án (chi tiết có Phụ lục kèm theo)  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ và giải pháp chung 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 

của từng cơ quan, đơn vị tại Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 29/01/2021 

của Thị ủy Đông Hòa về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Thị ủy Hội 

nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII. 

- Đẩy mạnh thu hút tối đa việc kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa đầu tư. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể 
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a) Văn phòng HĐND&UBND thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị tham mưu giúp UBND thị xã: 

- Triển khai kịp thời các ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã, Chủ tịch UBND 

thị xã đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã triển khai thực hiện trên 

cổng Thông tin điện tử để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính. 

b) Phòng Quản lý đô thị: Tham mưu UBND thị xã đăng ký kế hoạch nhà ở; 

tham mưu cung cấp thông tin quy hoạch, công bố quy hoạch xây dựng và các nội 

dung khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của Phòng. 

c) Phòng Tài Nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND thị xã cập nhật 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung khác có liên quan theo chức 

năng nhiệm vụ của Phòng. 

d) Phòng Văn hóa và Thông tin: Đăng Kế hoạch trên cổng Thông tin điện 

tử của thị xã. 

đ) Phòng Tài chính – Kế hoạch:  

- Tham mưu UBND thị xã hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các nội dung có 

liên quan đến Luật Đầu tư, Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư và các 

nội dung khác có liên quan. 

- Tổng hợp và tham mưu UBND thị xã đề xuất dự án đầu tư đối với các dự 

án do cơ quan có thẩm quyền đề xuất theo Luật Đầu tư và các nghị định, thông tư 

hướng dẫn hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường triển khai thực hiện. 

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch này, hằng năm giúp UBND thị xã tổng hợp, báo cáo Thị ủy theo quy định./. 

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND 

thị xã Đông Hòa về việc Triển khai thực hiện Danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư 

giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình hành động số 03-CTr/TU của thị ủy về thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025) 
 

Nơi nhận: 
- TT Thị ủy;  
- TT HĐND thị xã; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- Các phòng: Tài chính - KH; Quản lý đô thị; 
Tài nguyên và MT; Văn hóa và TT;                                                                                            
- UBND các phường: Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây; 
- VP HĐND&UBND thị xã; 
- Lưu VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Nguyễn Văn Tĩnh 
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