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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN CẨM KHÊ 

 
   Số: 07/2014/NQ-HðND 
                

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

     
Cẩm Khê, ngày 26 tháng 12 năm 2014 

  
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 

–––––––––– 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ban hành ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ban 
hành ngày 03/12/2004; 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 1377 /TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014, 
kèm theo báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của UBND huyện Cẩm Khê; báo cáo 
thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và thảo luận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 ðiều 1. Nhất trí ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2015 với những nội dung sau: 

  1. Mục tiêu  

a) Mục tiêu chung 

 Tập trung thực hiện ñồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm 
an ninh, quốc phòng năm 2015 tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và hiệu 
quả nền kinh tế; ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng theo hướng 
tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Huy 
ñộng tối ña và sử dụng có hiệu quả nguồn lực ñầu tư cho phát triển. Thực hiện tốt 
chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng có 
hiệu quả tài nguyên khoáng sản; chú trọng công tác bảo vệ môi trường. ðẩy mạnh 
phát triển lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; phát triển nguồn nhân lực có chọn lọc theo 
cơ cấu kinh tế, ñáp ứng nhu cầu tại chỗ và xuất khẩu lao ñộng. Tiếp tục xây dựng, 
củng cố chính quyền vững mạnh. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. Giữ vững ổn ñịnh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ñảm bảo an sinh xã 
hội và cải thiện ñời sống nhân dân.  

b) Một số chỉ tiêu chủ yếu 

 * Chỉ tiêu về kinh tế 
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 - Giá trị tăng thêm năm 2015 (Giá so sánh 2010): 1.689 tỷ ñồng, bằng 6,%. 
Trong ñó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 872 tỷ ñồng, bằng 4%; Công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, xây dựng: 199 tỷ ñồng, bằng 15,8% ; Thương mại, dịch vụ: 618 tỷ 
ñồng, bằng 6,%; 
  - Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 53%; Công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng 12%; Thương mại, dịch vụ 35%; 
 - Thu nhập bình quân ñầu người ñạt 18,5 triệu ñồng/người/năm; 
 - Bình quân lương thực ñầu người ñạt 390 kg/người/năm; 
  - Tổng thu ngân sách 447.772 triệu ñồng, trong ñó: Thu trên ñịa bàn 38.368 
triệu ñồng; 
 - Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội 850 tỷ ñồng.  

* Chỉ tiêu về xã hội 
 - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1%;   
 - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 16%; 
 - Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14,5%;  
 - Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo và truyền nghề so với tổng số lao ñộng 40%, trong 
ñó ñào tạo nghề 19%; xuất khẩu lao ñộng 200 người;  
 - Số trường ñạt chuẩn Quốc gia 05 trường; 
 - Tỷ lệ gia ñình ñạt tiêu chuẩn văn hóa 83%, tỷ lệ khu dân cư ñạt tiêu chuẩn 
văn hóa 80%; Phấn ñấu hoàn thành xây dựng nhà văn hoá khu dân cư; 
 - Phấn ñấu 04 xã ñạt các tiêu chí chuẩn Quốc gia về Y tế năm 2015; 
 - Tỷ lệ tham gia BHYT từ 72% trở lên. 

* Chỉ tiêu về môi trường 
 - Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 95% trở lên;  
 - ðộ che phủ rừng 27,5%. 

 2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

 a) Lĩnh vực kinh tế  

 - Tiếp tục tập trung chỉ ñạo phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Uu tiên triển khai thực hiện các 
chương trình nông nghiệp trọng ñiểm, trọng tâm là phát triển cây lương thực. Thực 
hiện ñồng bộ các giải pháp về kinh tế, kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ, khoa học kỹ 
thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Tiếp tục bố trí vùng sản xuất trọng ñiểm phù 
hợp, mở rộng mô hình cách ñồng mẫu lớn, thực hiện mô hình có thu nhập cao. Dự án 
cận ñô thị gắn với sản xuất rau an toàn và sản xuất nấm bảo ñảm kinh tế ổn ñịnh, phát 
triển chú trọng phát triển cây vụ ñông tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi và thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên ñàn gia súc, gia cầm. ðẩy mạnh phát 
triển ñàn bò sinh sản, ñàn bò thịt hàng hóa gắn với triển khai thực hiện tốt Dự án cải 
tạo ñàn bò nhằm khai thác lợi thế của ngành chăn nuôi ñại gia súc trên ñịa bàn huyện. 
Tranh thủ nguồn lực ñầu tư mở rộng các mô hình phát triển thủy sản theo hướng 
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thâm canh chiều sâu, phát triển mạnh trên các loại hình mặt nước phấn ñấu thực sự là 
khâu ñột phá trong kinh tế nông nghiệp. Chỉ ñạo có hiệu quả trồng rừng tập trung, 
trồng cây phân tán, ñồng thời làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy 
rừng. ðẩy nhanh tiến ñộ xây dựng nông thôn mới; huy ñộng, sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; các công trình thiết yếu: Thực 
hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, ñảm bảo an toàn sản xuất và ñời sống nhân 
dân. 

 - Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích thu hút ñầu tư phát triển công 
nghiệp, tập trung thực hiện khâu ñột phá phát triển tiểu thủ công nghiệp trong kinh tế. 
Chú trọng phát triển ngành nghề truyền thống, nhân cấy và phát triển nghề gắn với 
nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các làng nghề và chất lượng sản phẩm làng nghề, có 
sức cạnh tranh với thị trường.  

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến thương mại. Khuyến 
khích phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế; phát triển hệ thống bán lẻ, ñảm bảo các 
mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và ñời sống nhân dân. Tăng cường công 
tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, kinh 
doanh, vận chuyển và tàng trữ hàng giả. Mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa ở vùng 
nông thôn. 

 - Phối hợp ñẩy nhanh tiến ñộ thi công các dự án trọng ñiểm; xúc tiến triển khai 
thủ tục ñầu tư các dự án ñã ñược phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
về ñầu tư và xây dựng; công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch; nâng cao 
chất lượng công tác kiểm tra, giám sát các dự án ñầu tư từ nguồn vốn nhà nước. Tiếp 
nhận, thẩm tra quyết toán vốn ñầu tư các công trình, dự án thuộc thẩm quyền. Thực 
hiện kế hoạch ñấu giá quyền sử dụng ñất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; ñồng thời 
chủ ñộng lập dự án thu hút ñầu tư vào ñịa bàn.  

 - Chú trọng công tác quản lý, khai thác sử dụng các công trình giao thông nông 
thôn, tích cực khai thác các nguồn lực, làm tốt công tác xã hội hóa ñẩy mạnh phát 
triển giao thông nông thôn. 

 - ðẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, chỉ ñạo thu ngân sách Nhà nước; tích 
cực khai thác các khoản thu vào ngân sách, trong ñó chú trọng công tác thu ngân sách 
trên ñịa bàn chống thất thu, nợ ñọng thuế. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách 
nhà nước, tăng cường chi cho ñầu tư phát triển và bảo ñảm tốt nhiệm vụ chính trị của 
huyện năm 2015; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, ñảm bảo các chính sách an 
sinh xã hội.  

 - Thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất. Tăng cường chỉ ñạo thực hiện 
công tác xét cấp ñất ở cho nhân dân; ñấu giá QSD ñất và cấp giấy chứng nhận QSD 
ñất. Chỉ ñạo thực hiện tốt công tác GPMB thu hút các dự án ñầu tư, ñặc biệt quan tâm 
Dự án mở ñường vào khu công nghiệp, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và 
dự án xây dựng trại bò sữa tại xã Tiên Lương. Chú trọng công tác quản lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường. Quản lý chặt chẽ hoạt ñộng khai thác, tăng cường thanh tra, kiểm 
tra và xử lý vi phạm trong quản lý ñất ñai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường.  
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 b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

 - Tiếp tục thực hiện ñổi mới căn bản, toàn diện GD&ðT, thực hiện ñúng chủ 
trương của ñảng và nhà nước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi 
nhọn. Quan tâm ñầu tư mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị 
giáo dục. ðẩy mạnh công tác duy trì và xây dựng trường học ñạt chuẩn Quốc gia, 
công tác xã hội hóa giáo dục. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 
tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi và phổ cập trung học cơ sở. Triển khai 
thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp ñầu cấp. Phấn ñấu có 05 trường ñược 
công nhận ñạt chuẩn Quốc gia. Chỉ ñạo triển khai thực hiện tốt công tác khám, chữa 
bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự 
phòng, chủ ñộng phòng, chống dịch bệnh, không ñể dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện 
tốt các chương trình y tế Quốc gia, chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng, bảo 
vệ, chăm sóc trẻ em. Phấn ñấu có 04 xã ñạt các tiêu chí Quốc gia về Y tế. Nâng cao 
chất lượng hoạt ñộng DS-KHHGð. Phấn ñấu giảm tỷ xuất sinh từ 0,5 – 1,0; giảm tỷ 
lệ sinh con thứ 3 từ 1,5 – 2%. 

  - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước ñối với các hoạt ñộng văn hóa, thông 
tin, thể thao và quản lý di tích lịch sử văn hóa trên ñịa bàn. Phấn ñấu hoàn thành kế 
hoạch xây dựng nhà văn hoá khu dân cư trong năm 2015. Tăng cường thiết chế văn 
hóa cơ sở. Tiếp tục ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo, nâng cấp chất lượng hoạt 
ñộng của ðài Truyền thanh huyện và ðài Truyền thanh cơ sở, tích cực tuyên truyền 
phong trào thi ñua thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2015. 

 - ðẩy mạnh công tác ñào tạo nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với giải 
quyết việc làm mới cho lao ñộng nông thôn năm 2015. Phối hợp tuyển dụng, tư vấn 
xuất khẩu lao ñộng, xúc tiến việc làm mới, xuất khẩu lao ñộng ở nước ngoài; phấn 
ñấu ñưa 200 lao ñộng ñi làm việc tại nước ngoài. Thực hiện ñầy ñủ, kịp thời chính 
sách xã hội và ñảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm chăm sóc ñối tượng chính sách, 
người có công. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền và mở rộng ñối tượng tham gia 
BHXH, BHYT tự nguyện. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và miền núi, tổ chức triển 
khai có hiệu quả các chương trình của Nhà nước hỗ trợ các khu, các xã ñặc biệt khó 
khăn, ñẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vũng trên ñịa bàn huyện. Quản lý, theo dõi, 
hướng dẫn hoạt ñộng tôn giáo ñảm bảo quy ñịnh của pháp luật. 

 c) Công tác xây dựng chính quyền  

 Tiếp tục ñổi mới công tác chỉ ñạo, ñiều hành, nâng cao trách nhiệm của người 
ñứng ñầu các cơ quan, ñơn vị trong việc thực thi quyền hạn, trách nhiệm ñược giao 
nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm an ninh, quốc phòng 
năm 2015. Chú trọng công tác xây dựng chính quyền TSVM. Tỉ lệ chính quyền cơ sở 
ñạt TSVM từ 70% trở lên. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính ở 
cơ quan, ñơn vị, UBND các xã, thị trấn. ðẩy mạnh công tác phòng, chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, nhận và giải 
quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng công tác ban hành, 
rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Duy trì nền nếp thực hiện tốt việc chấp hành quy 
chế hoạt ñộng của chính quyền từ huyện tới cơ sở và quy chế phối hợp với các cơ 
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quan liên quan. Nâng cao chất lượng công tác của công chức, viên chức các cơ quan 
ñơn vị. 

 d) Công tác quốc phòng, an ninh  

 Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân 
gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Nâng cao chất lượng 
giáo dục quốc phòng khả năng sẵn sàng chiến ñấu của lực lượng vũ trang của 
huyện. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập, luyện tập chiến ñấu trị an, khu vực phòng 
thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng bảo vệ rừng. 
Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân ñội. Tổ chức tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ bảo ñảm chất lượng, chỉ tiêu, quân số. 

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. ðẩy mạnh 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường tuần tra, kiểm soát việc chấp hành 
pháp luật, ñổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người 
tham gia giao thông, giảm tai nạn giao thông. ðảm bảo giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, ñảm bảo tuyệt ñối an toàn ðại hội ðảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 
2020. 

 ðiều 2. HðND huyện giao: Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, chỉ 
ñạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

 Thường trực HðND huyện, các ban HðND huyện và ñại biểu HðND huyện 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này ñược HðND huyện Cẩm Khê khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-
2016, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2014./.   
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