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về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò
đến năm 2025 và những năm tiếp theo
----I- TÌNH HÌNH 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVI

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 26/9/2006 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò trở thành đô
thị du lịch đến năm 2015, có tính đến năm 2020, thị xã đã có bước phát triển
khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 12 - 15%; giá
trị gia tăng bình quân đầu người tăng 6,1 lần, thu ngân sách tăng 11,6 lần, bảo
đảm cân đối thu - chi; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, du lịch từng
bước khẳng định thương hiệu và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kết cấu
hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp khá đồng bộ, từng bước hiện đại. Lĩnh
vực văn hóa - xã hội, môi trường có chuyển biến tiến bộ rõ nét, đời sống vật
chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,67%.
Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác
xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Tuy nhiên, sự phát triển của Thị xã vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai
trò tiềm năng, lợi thế và mục tiêu đề ra. Công tác quy hoạch còn chậm, hạ
tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị du lịch, chưa có nhiều dự án
lớn tạo động lực phát triển lan tỏa. Ngành du lịch chưa có bước đột phá mạnh
mẽ, các sản phẩm du lịch còn đơn điệu; phát triển du lịch bốn mùa còn khó
khăn. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức có mặt chưa
theo kịp yêu cầu phát triển của Thị xã.
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu do: Việc cụ thể hóa
và lãnh đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết có
lúc chưa thật sự quyết liệt, năng động. Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền
thị xã với các ban, sở, ngành của tỉnh một số nội dung chưa chặt chẽ, thường
xuyên. Quy mô hành chính còn bất cập với yêu cầu không gian phát triển. Cơ
chế, chính sách và nguồn lực đầu tư chưa tương xứng với vị trí, vai trò và
mục tiêu phát triển Thị xã.
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II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THỊ XÃ CỬA LÒ
ĐẾN 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Phương hướng, mục tiêu
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển
nhanh, bền vững, cùng với thành phố Vinh trở thành đầu tàu tăng trưởng,
trung tâm đổi mới sáng tạo của Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ; văn hóa - xã
hội ngày càng tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao;
quốc phòng, an ninh vững chắc; hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
2.1. Nỗ lực, quyết tâm, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các định
hướng lớn, mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã xác định.
Xây dựng và thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch cụ thể trong Chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ
XIX có liên quan đến thị xã Cửa Lò và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần
thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần đổi mới, tăng tốc, phấn đấu đạt và
vượt kế hoạch đề ra.
2.2. Xây dựng văn hoá, con người Cửa Lò đáp ứng yêu cầu phát triển
nhanh, bền vững. Chú trọng xây dựng văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, tạo
bản sắc riêng về văn hóa du lịch Cửa Lò trên nền tảng văn hóa truyền thống
tốt đẹp của xứ Nghệ. Sớm hoàn thành xây dựng “phường văn minh đô thị,
khu dân cư kiểu mẫu”. Phát triển các loại hình thông tin tuyên truyền theo
hướng đồng bộ, hiện đại. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch
sử để giáo dục truyền thống, phục vụ du lịch, thu hút du khách.
2.3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cảnh quan
kiến trúc, trật tự đô thị, huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã
hội. Xây dựng và thực hiện quy hoạch bảo đảm khoa học, đồng bộ, bền vững,
có tầm nhìn dài hạn, có khả năng sẵn sàng kết nối hài hòa với tổng thể phát
triển của thành phố Vinh và vùng phụ cận. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch
phân khu, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đô thị, môi trường, đất đai.
Tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại đáp
ứng tiêu chí đô thị loại II, một số hạ tầng đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; đầu tư
xây dựng lại khu lâm viên bãi biển; xây dựng các khu đô thị mới cuối đường
nối Vinh - Cửa Lò. Triển khai các đề án, kế hoạch cụ thể về liên kết vùng để
phát triển nhằm phát huy hiệu quả, lợi thế của các công trình cầu Cửa Hội,
đường ven biển, đường nối Vinh - Cửa Lò.
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2.4. Phát huy tối đa thế mạnh dựa vào biển, bám biển và làm giàu từ
biển. Tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch
mang thương hiệu Cửa Lò, có khả năng cạnh tranh cao, phát triển du lịch bốn
mùa, phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch biển. Tiếp tục thu hút đầu tư
các khu vui chơi giải trí, du lịch có quy mô và chất lượng cao. Đào tạo, bồi
dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực làm du lịch chuyên nghiệp. Đẩy mạnh phát
triển các dịch vụ hậu cần phục vụ kinh tế biển, cảng biển, logistics. Tăng
cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường
biển, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
2.5. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Ứng
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách
hành chính, quản trị hành chính công, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi
trường kinh doanh. Triển khai xây dựng đô thị thông minh, trong đó ưu tiên
các lĩnh vực: quản lý đô thị, trật tự an toàn xã hội, du lịch, giáo dục đào tạo,
chăm sóc sức khỏe. Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại,
đồng bộ và nguồn nhân lực tương ứng phục vụ hiệu quả chuyển đổi số.
2.6. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng,
chính quyền các cấp. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh,
trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy
tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có khát
vọng và tư tưởng đột phá vì sự phát triển của thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ của đô thị du lịch văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn
đấu là đơn vị trong tốp đầu về chỉ số cải cách hành chính.
2.7. Về cơ chế, chính sách: Xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính
sách đặc thù, ưu tiên bố trí nguồn lực và phân cấp, phân quyền, tạo động lực
để thị xã Cửa Lò cùng với thành phố Vinh phát triển đột phá, trở thành đầu
tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới, sáng tạo của Nghệ An và vùng Bắc Trung
Bộ theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ
2020 - 2025.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân
dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa,
thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù và phân cấp, phân quyền phù hợp,
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tạo động lực và tăng tính chủ động cho thị xã Cửa Lò trong quản lý, điều
hành phát triển; chỉ đạo các ban, sở, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ,
thường xuyên với thị xã để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm
vụ của Nghị quyết.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò xây dựng
chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân
dân thị xã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo tổ chức thực hiện hiệu quả
Nghị quyết; chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành của tỉnh đề xuất cấp có
thẩm quyền ban hành các đề án, cơ chế, chính sách và các nội dung cụ thể về
phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để thị xã đột phá, phát triển.
3. Định kỳ hằng năm, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo thị xã Cửa Lò để nghe tình hình thực
hiện Nghị quyết và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các ban
xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực
hiện Nghị quyết.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương (báo cáo),
- Các ban, UBKT, Văn phòng Trung ương,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Ban, sở, ngành cấp tỉnh; Thị ủy Cửa Lò,
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy,
- Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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