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thuật, nhà ở.
Coi trọng và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, sớm hoàn chỉnh các
quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết các vùng, phường xã còn lại, quy hoạch phát
triển ñô thị phải gắn với bảo vệ và giữ gìn các di sản văn hóa, các công trình có
kiến trúc giá trị, gắn quy hoạch ñầu tư xây dựng cơ bản với các quy hoạch có liên
quan. Chủ ñộng phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết tình trạng chậm triển
khai các dự án theo quy hoạch. Tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý ñô thị,
dự án và xây dựng. Tập trung chỉ ñạo thực hiện ñúng tiến ñộ của các dự án trọng
ñiểm; khắc phục những tồn tại ñể tiến ñộ giải ngân vốn nhanh, tăng cường công tác
quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách có hiệu quả. ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự
án Xử lý nước thải thành phố Huế, dự án ðịnh cư dân vạn ñò.
Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải tỏa ñền bù, giải phóng
mặt bằng. ðẩy nhanh tiến ñộ ñầu tư mở rộng Cụm Công nghiệp và làng nghề
Hương Sơ ñể bố trí quỹ ñất cho các doanh nghiệp. Khẩn trương triển khai di
chuyển các doanh nghiệp, cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội ñô thành phố;
có biện pháp khắc phục những khu vực ñã bị ô nhiễm, tăng dần chất lượng môi
trường.
4. Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế trong hoạt ñộng sản xuất kinh
doanh; tập trung kiểm tra, có giải pháp kiên quyết chống thất thu thuế trong các cơ
sở sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch. Triển khai tốt Luật thuế Thu nhập cá nhân.
Rà soát các quỹ ñất, quỹ nhà, có phương án sắp xếp, sử dụng hợp lý tài nguyên ñất;
ñẩy nhanh tiến ñộ tổ chức ñấu giá, chuyển ñổi mục ñích sử dụng một số khu ñất có
giá trị cao ñể tạo nguồn thu, ñầu tư cho các công trình trọng ñiểm, các công trình
phúc lợi công cộng. Nghiên cứu, lập dự án giải tỏa các khu ñất nghĩa trang, nghĩa
ñịa không ñúng quy hoạch ñể tạo quỹ ñất ñầu tư phát triển, xây dựng các khu nhà ở
dành cho người nghèo, người có thu nhập thấp.
5. ðầu tư ñúng mức cho lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, xóa ñói giảm nghèo;
ñảm bảo phát triển kinh tế gắn liền với việc giải quyết ngày càng tốt hơn các vấn ñề văn hóa,
xã hội.
Thúc ñẩy công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; phát triển hệ thống
an sinh xã hội, từng bước nâng cao mức sống và chất lượng sống của người dân thành
phố. Tăng cường các hoạt ñộng hỗ trợ an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo.
Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình xóa ñói giảm nghèo; tạo ñiều kiện cho các
hộ nghèo và các ñối tượng chính sách ñược tiếp cận nguồn vốn vay. Tiếp tục chỉ ñạo
thực hiện phong trào ñền ơn ñáp nghĩa ñi vào chiều sâu; chú trọng kiểm tra việc thực
hiện các chính sách ñối với gia ñình có công với cách mạng. Tập trung chỉ ñạo ñể phát
triển nhanh ñào tạo nghề và giải quyết việc làm, ñặc biệt là cho lực lượng lao ñộng trẻ;
ñẩy mạnh công tác xuất khẩu lao ñộng. Sớm triển khai dự án nâng cấp Trung tâm dạy
nghề thành trường Trung cấp nghề. Thực hiện ñồng bộ và có hiệu quả các biện pháp
phòng chống các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. ðầu tư trạm y tế cho các
phường mới chia tách; cải tạo nâng cấp một số trạm y tế. ðẩy mạnh xã hội hóa, khuyến
khích phát triển hệ thống y tế ngoài công lập nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và
chăm sóc sức khỏe nhân dân.
ðẩy mạnh thực hiện xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng dạy

