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NGHỊ QUYẾT
về phát triển kỉnh tế - xã hội thành phố Phú Quốc năm 2023

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tố chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 06 năm 2015
và Luật sửa đoi, bo sung một so điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật tô chức
chỉnh quyển địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Xét Tờ trình số 332/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của ủy ban nhân
dân thành phố về việc thông qua Ke hoạch phát ữỉến kinh tế - xã hội thành phô
Phủ Quốc năm 2023; Bảo cảo thẩm ừ'a của 2 Ban Hội đồng nhân dân thành phô;
ỷ kiến của đại biếu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QƯYÉT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phú Quốc
năm 2023 với mục tỉêu, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giảỉ pháp thực hiện,
cụ thể như sau:

I. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần ổn định nền kinh tế, kiểm soát

lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phát huy tối đa mọi nguồn lực. Kiểm soát hiệu
quả dịch Covid-19, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đẩy
mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố. Thực hiện
hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, các Chương trình
mục tiêu quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học
công nghệ. Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là các
dự án quan trọng, trọng điểm. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh
vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của
nhân dân. Đấy mạnh cải cách nền hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.
Quản lý chặt chẽ, sửa dụng có hiệu đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi
trường, chủ động ứng phó với biến đối khí hậu; đẩy mạnh công tác đấu tranh
phòng, chông tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác thông tin,
truyên thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh,
đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kiềm chế sự gia tăng về phạm
pháp hình sự và các loại tội phạm.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu
1. Giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu (theo giá so sánh



2010) đạt 25.607 tỷ đồng (tăng 8,6% so năm 2022):
- Giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản đạt 4.400 tỷ đồng (tăng 3,32%).

Trong đó: nông nghiệp 135 tỷ đồng (tăng 2%), lâm nghiệp 21 tỷ đồng (tăng
3,32%), thuỷ sản 4.244 tỷ đồng (tăng 3,36%).

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 21.207 tỷ đồng tăng 9,76%.
Trong đó: công nghiệp 4.372 tỷ đồng (tăng 5%), xây dựng 16.835 tỷ đồng (tăng
11,07%).

2. Tống mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống (theo
giá hiện hành) đạt 29.120 tỷ đồng (tăng 18,13%). Trong đó: tổng mức bán lẻ hàng
hóa 16.079 tỷ đồng (tăng 16,79%), doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 13.041
tỷ đồng (tăng 19,82%).

3. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản đạt 201.000 tấn (tăng
0,92%). Trong đó: nuôi trồng 1.000 tấn (tăng 15,07%).

4. Tổng thu ngân sách 5.780 tỷ đồng (giảm 3,67%).
5. Tổng chi ngân sách 1.804,292 tỷ đồng (giảm 38,77%). Trong đó: Chi cân

đối ngân sách thành phố 1.664,506 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã 139,786 tỷ đồng.
6. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 25.000 tỷ đồng (tăng 8,11%).
7. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới 7/7 xã (thêm xã Thổ

Châu). Trong đó: tỷ lệ xã được công nhận nông thôn mới đạt 100%, số xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao 01 xã (xã Gành Dầu).

8. Giảm tỷ lệ sinh dưới 0,25%0.
9. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 7,5%0.
10. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,25%.
11. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt 99,76%. Trong đó: Mầm non

99,70%, tiểu học 99,98%, trung học cơ sở 99,60%.
12. Số người được giải quyết việc làm trong năm từ 2.000 lượt lao động trở

lên.
13. Tỷ lệ lao động qua qua đào tạo đạt 72% trở lên. Trong đó: Lao động

qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 37% trở lên.
14. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt dưới 8,7%.
15. Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,58%. Trong đó: Tỷ lệ ở

thành thị 98,70%, tỷ lệ ở nông thôn 98,40%.
16. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,70%. Trong đó tỷ lệ hộ được sử dụng điện

lưới quốc gia 95,73% (trừ Thổ Châu). ^
17. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.
18. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội đạt 17,06%. Trong đó: Bắt buộc

15,33%, tự nguyện 1,65%.
19. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 14,91%.
20. Công tác tuyển quân đạt 100%.
21. Tổng sản lượng hồ tiêu đạt 245 tấn.
22. Tổng sản lượng nước mắm (quy 30 độ đạm) đạt 12 triệu lít.
23. Tổng lượt khách du lịch đạt 2,5 triệu lượt (tăng 24,49%). Trong đó:

khách quốc tế 500.000 lượt (tăng 152,28%).
IIL Nhiêm vu và các giải pháp chủ yếu
1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, linh hoạt mục tiêu kép vừa phòng, chống



dịch Covid-19 vừa phục hôi, phát triên kinh tê- xã hội.
Tiêp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chông dịch Covid-19;

xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án, phòng
chống dịch gắn với khôi phục sản xuất kinh doanh; kịp thời cập nhật các kịch bản
phát triên kinh tê - xã hội đảm bảo phù hợp với tình hình thực tê của địa phương.
Duy trì và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc, biện pháp phòng, chông
dịch để chủ động phát hiện sớm, đảm bảo không để dịch bùng phát trên địa bàn,
hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong. Chủ động bố trí nguồn lực và triên khai
thực hiện các giải pháp, chính sách miễn, giãn, giảm thuế theo quy định đế kịp
thời tháo gỡ khó khăn, hô trợ doanh nghiệp, người lao động bị mât việc, thiêu việc
làm, góp phần khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành dịch vụ du lịch,
giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch bệnh. Tiếp tục tố chức tríen khai
tốt việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn dân trên địa bàn thành phố và trỉên
khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực y tế, tăng cường hiệu quả công tác
đâu thâu tập trung thuôc, hoá chât, vật tư và trang thiêt bị y tê theo hình thức công
khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần phục hồi kinh tế của địa phương, tạo nguôn
lực đảm bảo cho công tác an sinh xã hội, đâu tư phát triên và phòng chông dịch
bệnh.

2. Tăng cường huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu
hạ tầng kỉnh tế - xã hội đồng bộ, tạo sức lan toả. Phát triên kinh tế phải găn
với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái và môi trường xã hội.

- Vận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các hình thức huy động vốn
đế tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với quốc phòng an
ninh, nhất là giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nước thải, các khu đô thị, dân
cư - tái định cư, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, các thiết chế văn
hoá...

Chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023;
tiết kiệm chi ngân sách, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, hạn chế tối đa xử lý bố
sung ngoài dự toán, tạo nguồn lực để chi cho công tác phòng chống dịch; thực
hiện tốt nhiệm vụ cải cách tiền lương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài
chính, công tác xã hội hóa và huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội;
tăng cường công tác quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu
và xử lý nợ đọng thuế.

Tăng cường, phối hợp giữa các ngành và địa phương trong triển khai thực
hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; kịp thời
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,
nhất là các dự án trọng điểm trên từng địa bàn để đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng, xây dựng cơ bản, đảm bảo việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư công
đã bố trí và nguồn vốn các thành phần kinh tế nhằm nâng cao tỷ lệ huy động vốn
toàn xã hội, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những yếu kém
trong đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng quản lý các công trình. Đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Hồ nước Cửa Cạn, kêu gọi đầu tư hồ nước Suối
Lớn; Đầu tư mạng lưới phân phối nước sạch tại khu vực Bãi Trường, mở rộng
mạng lưới phường Dương Đông, phường An Thới, nâng cao tỷ lệ dân số đô thị



được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; Hoàn thiện các thủ tục
pháp lý và triện khai đâu tư xây dựng Tượng Đài Bác Hô; Mợ rộng Nghĩa trang
Liệt Sĩ; thực hiện thủ tục công bố và đưa vào khai thác có hiệu quả Cảng Hành
khách Quốc tế Dương Đông, Cảng Quốc tế An Thới, Cảng Vịnh Đầm; đầu tư mở
rộng Cảng Bãi Vòng, kêu gọi đầu tư Cảng tổng hợp Mũi Đất Đỏ; Nhà máy thu
gom và xử lý rác thải tại Hàm Ninh nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường;
thực hiện việc nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới một số tuyến đường giao thông
chính trên địa bàn; triển khai các công trình nạo vét, phát quang các kênh, rạch,
suối trong mùa khô để tránh tình trạng ngập cục bộ khi mùa mưa đến. Tiếp tục
đây nhanh tiên độ đâu tư các khu tái định cư Bãi Thơm, Hàm Ninh; khu tái định
cư Đồng Cây Sao, Tái định cư Tuyến tránh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Phú
Quốc, Trạm Y tế các xã phường, Khu Trung Tâm hành chính,... Nâng cao hơn
nữa dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không đáp ứng tốt nhu
cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách. Tham mưu ƯBND tỉnh tổ chức bán đấu
giá sân bay cũ và đầu tư các công trình, dự án từ nguồn bán đấu giá theo quy định.

- Đấy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về
môi trường, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng
trong bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Vì môi
trường Phú Quốc xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh" và tiếp tục triển khai thực
hiện có hiệu quả Ngày vì môi trường Phú Quốc; phát triển phong trào trở thành
hoạt động thường xuyên, liên tục gắn chặt với mục tiêu phát triển của Phú Quốc.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng, khai thác đất đai, tài
nguyên, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường. Chú trọng bảo vệ tốt
các loại rừng, khoáng sản, môi trường biển, sinh thái, nhất là các sinh vật biến.
BChôi phục, quản lý tốt diện tích rừng theo quy hoạch, đảm bảo phục vụ cho yêu
cầu phát triển và môi trường sinh thái. Thực hiện kế hoạch hành động ứng phó
với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng và tài
nguyên, khoáng sản trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 581/KH-ƯBND ngày 02/12/2020 về thực hiện
Nghị Quyết số 02/NQ-HƯ ngày 09/9/2020 của Huyện ủy (nay là Thành ủy Phú
Quốc) về việc tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn Phú
Quốc, Kế hoạch số 105-KH/TƯ ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ
Phú Quốc về thực hiện Thông báo số 636-TB/VPTƯ ngày 17/10/2022 của Văn
phòng Tỉnh uỷ Kiên Giang về kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc
với Tô công tác đặc biệt kiêm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vê lĩnh vực
đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Nâng cao năng
lực kiểm lâm, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo cảnh
quan thiên nhiên để phát triển du lịch. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những
trường hợp vi phạm về cảnh quan môi trường, chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Thực hiện chiến lược CỊuốc gia về bảo vệ môi trường, nước thải, rác thải, lộ
trình chống rác thải nhựa, nhất là đảm bảo cam kết của các nhà đầu tư đối với môi
trường trong các dự án. Có biện pháp buộc các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, hộ
kinh doanh cá thể,.!.đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải trong các
khu du lịch, khu đông dân cư, bệnh viện, cơ sở chê biên thủy sản, nước măm.



Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường
sinh thái.

Thực hiện quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị, đề án
phân loại đô thị thành phố Phú Quốc theo Kế hoạch đã được phê duyệt; Giữ vững
danh hiệu nông thôn mới tại các xã được công nhận và tập trung xây dựng xã nông
mới nâng cao, làm cơ sở để phấn đấu hướng đến thành lập các phường thuộc thành
phô, tạo tiên đê đê Phú Quôc trở thành đô thị loại I trong thời gian sớm nhât.

3. Tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập trung
phục hồi, phát triển ngành du lịch, thương mại và dịch vụ.

- Tổ chức đánh giá tình hỉnh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đế đề ra giải
pháp thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian tới. Phát triến nông
nghiệp hàng hoá, nông nghiệp sinh thái, xanh, sạch; xây dựng và nhân rộng các
mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và ứng dụng công
nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn với phát triến du lịch.
Cụ thể: quy hoạch ổn định diện tích cây tiêu, xây dựng thương hiệu và đa dạng
hóa sản phẩm; phát triển các loại cây ăn trái có tiềm năng, lợi thế sẵn có như: sâu
riêng, chôm chôm, xoài,... và rau màu, hoa, cây kiểng; duy trì và phát triến nghê
truyền thống chế biến nước mắm; chăn nuôi theo hướng tập trung, ứng dụng công
nghệ cao, đảm bảo môi trường sinh thái. Hỗ trợ tạo điều kiện thu hút các nhà đâu
tư để phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm đa dạng hoá các loại
cây trồng, vật nuôi, nâng cao chuỗi giá trị hàng hoá, sản phẩm OCOP.

Tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản,
hướng dẫn ngư dân khai thác đánh bắt hải sản có hiệu quả. Đẩy mạnh nuôi trồng
thuỷ sản theo phương thức công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ
môi trường biển; bổ sung quy hoạch vùng nuôi phù họp; đầu tư xây dựng nâng
câp các cảng cá, bên cá, khu neo đậu tàu thuyên; tô chức tôt dịch vụ hậu cân nghê
cá. Tuyên truyền, vận động ngư dân không đánh bắt trái phép vùng biến nước
ngoài để khắc phục cảnh báo của ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất
họp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Iưư). Thực hiện tốt việc triển
khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn, cứu hộ năm 2023 và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh
gia súc gia cầm; Chủ động tích nước an toàn hồ chứa nước Dương Đông, điều tiết
hợp lý nhằm duy trì cung cấp nước cho người dân được liên tục và ổn định.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường kinh doanh;
thực hiện có hiệu quả Chương trình kích cầu du lịch để chủ động trong kế hoạch
mở cửa đón khách du lịch quốc tế; tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối, hỗ trợ
doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ; Hoàn
thiện hạ tầng phục vụ du lịch, nhất là giao thông, điện, nước, viễn thông..., phát
triển các ngành dịch vụ, nâng cao chất lượng vận tải đường hàng không và đường
thủy. Huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các
điếm, khu du lịch trọng điểm phục vụ nhu cầu của du khách và thu hút các nhà
đầu tư chiến lược.

Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ như tài chính, ngân hàng, viễn
thông, vận tải, tư vấn, y tế, giải trí; phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại
kinh tế ban đêm,... để phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.



Tạo điều kiện triển khai dự án khu phi thuế quan; kêu gọi đầu tư hạ tầng
thương mại: Trung tâm thương mại Dương Đông, An Thới,...

4. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh
vực; chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, văn hóa và thực hiện tốt các chính
sách an sinh xã hộỉ, nâng cao đờỉ sống vật chất, tinh thần người dân

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày
30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương
8, khoá XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống
trường, lớp theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia, chuẩn hóa các cơ sở
giáo dục, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Quy chế phối họp số
27/QCPH-SGDĐT-ƯBND ngày 24/3/2021 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với
ƯBND thành phố Phú Quốc trong thực hiện phát triển giáo dục đào tạo trên địa
bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị những điều kiện cần thiết về
cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên để thực hiện đổi mới chương trình
giáo dục phổ thông lc5fp 1 đến lớp 12 theo lộ trình. Đa dạng hóa các loại hình giáo
dục; đẩy mạnh xã hội hoá trong công tác giáo dục và đào tạo theo chuẩn quốc tế.
Đặc biệt quan tâm đào tạo ngoại ngữ cho các cấp học, có chính sách khuyến khích
học tập ngoại ngữ trong cộng đồng dân cư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động giáo dục.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là công
tác chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tinh
thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ ngành y tế. Tiếp tục đấy mạnh
phát triển xã hội hóa y tế, khuyến khích các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia
tích cực các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện
hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân. Tiếp tục
nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại Trung tâm y tế thành
phố, kết nối bệnh viện tuyến trên hỗ trợ trong việc chẩn đoán, điều trị và quản lý
bệnh nhân tại cộng đồng; Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về
y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo hướng chuyên sâu và quản lý tốt
y tế thông minh.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục huy động các nguồn
lực xã hội chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng
và đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện hiệu quả các chưong trình, chính sách giảm
nghèo bền vững, tập trung giảm hộ nghèo không để tái nghèo. Tăng cường công
tác đào tạo nghề; chú trọng nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn với giải quyết việc
làm; tập trung đào tạo lao động có tay nghề phục vụ các khu du lịch trên địa bàn
thành phố. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo
hiểm tai nạn. Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ
trẻ em; công tác quản lý người cai nghiện, sau cai nghiện ma tuý và phòng chông
mại dâm trên địa bàn.

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành của tỗ chức bộ máy
chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí



- Thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp bộ máy nhà nước và kiện toàn
theo hướng tinh gọn cùng với việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù riêng
để đảm bảo nguồn nhân lực hoạt động có hiệu quả, phù họp với sự phát trìến của
địa phương. Thực hiện đề án vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp rõ ràng, trình
độ chuyên môn cụ thể theo quy định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, có phấm chất
đạo đức, có năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan chính quyền. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra
thực thi công vụ và xử lý nghiêm nhímg cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền
hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc. Kịp thời phát hiện thay
thế những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, trọng tâm là cải
cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính
theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện có hiệu quả việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện tốt
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện dân chủ, công
khai minh bạch trong quản lý sử dụng tài chính công. Nâng cao vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm các cấp, các ngành trong giải quyết các khiếu nại, ^
tố cáo của công dân, nhất là vấn đề mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện-
đông người, vượt cấp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, tăng cường đối
thoại trực tiếp yới nhân dân của người đứng đầu cơ quan chính quyền. Nâng cao
trách nhiệm của cơ qụan chính quyền trong trả lời đom thư khiếu nại và các kiên
nghị của cử trĩ.

6. Tăng cường củng cố quấc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn
xã hội, đây mạnh công tác đối ngoại.

- Xây dựng, củng cô thê trận quôc phòng toàn dân găn với thê trận an ninh
nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế- xã hội,
bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình mới, đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong
mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đảm bảo an ninh kinh tế
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập kinh tế quốc tế; Kết luận sổ 10-KL/TW ngày 08/7/2021 của Bộ Chính trị về
tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế- xã hội
trên hướng chiến lược Tây Nam của Tổ quốc. Quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TƯ
ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo,
chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Chỉ đạo tổ chức
diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
quản lý đất quốc phòng trên địa bàn.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa,
đâu tránh, ngăn chặn, vô hiệu hoá mọi âm muxi "diên biên hoà bình", bạo loạn, lật
đô của các thế lực thù địch, phản động; chủ động phát hiện, tấn công, trấn áp các
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loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có liên quan đến hoạt động
tín dụng đen, ma túy,... Tăng cường xây dựng lực lượng công an xã, phường đủ
sức giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Duy trì, mở
rộng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các huyện, thành phố và lực lượng vũ
trang giáp biên Vương Quốc Campuchia, đưa các mối quan hệ họrp tác đi vào
chiều sâu, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác cùng
phát triển.

- Tăng cường công tác thông tin ttTiyền thông, tạo đồng thuận xã hội; chủ
động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật trên các nền
tảng số.

Điều 2. Tổ chức thưc hiên
1. Hội đông nhân dân thành phô giao Uy ban nhân dân thành phô triên khai,

thực hiện Nghị quyết này,
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tố

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc khóa II,
kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 20 tháng 12 nám 2022 và có hiệu lực kể từ ngày
ky./.'

Nơi nhận:
- HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị TP Phú Quốc);
- Thường trực Thành uỷ;
- Thường trực HĐND thành jphố;
- Lãnh đạo UBND thành pho;
- Uỷ ban MTTQ VN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử;
-LĐVP + CVNC; '
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Kỉnh


