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                HỘI ðỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      HUYỆN ðOAN HÙNG                              ðộc  lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
      Số: 29/2006/NQ-HðND                          ðoan Hùng, ngày 26 tháng 12 năm 2006 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 của huyện ðoan Hùng 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG 
KHÓA XVIII – KỲ HỌP THỨ 7 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 
 Sau khi xem xét báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2006; phương hướng nhiệm vụ năm 2007, trình bày tại kỳ 
họp. 
 
 Căn cứ báo cáo thẩm tra của các Ban HðND và ý kiến thảo luận của các ñại 
biểu, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 Nhất trí với báo cáo ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 
2006, phương hướng, nhiệm vụ năm 2007 của UBND huyện. HðND huyện nhấn 
mạnh một số vấn ñề trọng tâm sau: 
 

I. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2006. 
 
 Năm 2006 có những thuận lợi cơ bản ñể phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh 
những thuận lợi còn không ít khó khăn như diễn biến thời tiết phức tạp, tình hình sâu 
bệnh hại lúa tăng. Dịch lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát. 
Giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất tăng như giá xăng dầu, phân bón 
ñã gây ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế của ñịa phương. Mặc dù còn nhiều 
yếu tố bất lợi song dưới sự chỉ ñạo sâu sát của Huyện ủy, UBND, sự cố gắng của các 
ngành, ñoàn thể và nhân dân, về cơ bản kinh tế - xã hội trên ñịa bàn tiếp tục có bước 
tăng trưởng. Năm 2006, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 10%. Giá trị sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp 5,1%. Giá trị dịch vụ thương mại ñạt 100% kế hoạch. Thu ngân 
sách huyện ñạt 13,76 tỷ ñồng, tăng 119,4% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế NLN - CN -
TTCN - XD- DVTM: 49,7% - 29,3% - 21%. Bình quân lương thực: 407,7 
kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo: 25,15% ( theo tiêu chí mới), giảm 6,35% cùng kỳ 
2005. Số máy ñiện thoại ñạt 5,7 máy/100 dân( kế hoạch 5 máy/100 dân). Tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên: 0,98%. Các hoạt ñộng VHTT –TDTT, công tác giáo dục, y tế, dân số 
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có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược giữ vững. 
Công tác quân sự ñịa phương ñược duy trì. 
 
 Bên cạnh những kết quả ñã ñạt ñược về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội ñã nêu còn một số hạn chế như: một số chỉ tiêu kinh tế chưa cao. 
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ. Giá ñiện ở một số xã còn cao gây ảnh 
hưởng tới sản xuất và sinh hoạt. Thu ngân sách xã còn hạn chế. Tiến ñộ thực hiện dồn 
ñổi ruộng ñất còn chậm. Một số nguồn thu như Quỹ phòng chống thiên tai, phí tài 
nguyên môi trường còn hạn chế. Huy ñộng ñóng góp cho kiên cố hóa trường học hiệu 
quả chưa cao. Quản lý hành nghề y dược trên ñịa bàn còn hạn chế. Tai nạn giao 
thông, tệ nạn ma túy diễn biến còn phức tạp. Những tồn tại nêu trên ñược ñông ñảo 
cử tri quan tâm, ñòi hỏi các cấp chính quyền có giải pháp ñể giải quyết triệt ñể, góp 
phần nâng cao ñời sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội của ñịa phương. 
 
 

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2007. 
 
 1. Mục tiêu tổng quát. 
 
 Phấn ñấu thực hiện ñạt và vượt các mục tiêu kinh tế - xã hội ñã ñề ra cho năm 
2007. Tiếp tục ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Huy ñộng tối ña và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn vốn ñầu tư cho phát triển. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp, các hộ sản xuất ñể thu hút vốn ñầu tư cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp tại ñịa phương. 
 
 ðẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo nguồn lực cho văn hóa, thể dục, thể thao, 
giáo dục, y tế, DS – Gð & TE phát triển bền vững. Quan tâm chú trọng ñến các ñối 
tượng chính sách. Thực hiện tốt giải quyết việc làm cho người lao ñộng, góp phần ñể 
giảm nghèo có hiệu quả trên ñịa bàn huyện. Kiên quyết ngăn chặn và ñẩy lùi tệ nạn 
xã hội, ñặc biệt là tệ nạn ma túy. Tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao 
thông. Tích cực cải cách hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm của ñội ngũ 
cán bộ công chức từ huyện ñến cơ sở. 
 
 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu: 
 
 - Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế từ 10 -11% 
 

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng tà 6 - 6,5% 
- Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 17 - 18% 

 
 - Giá trị dịch vụ thương mại tăng từ 14 - 14,5% 
 - Tổng thu ngân sách trên ñịa bàn: 14,3 tỷ ñồng 
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 - Giảm tỷ suất sinh: 0,3%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,9%; Tỷ lệ trẻ em dưới 
5 tuổi suy dinh dưỡng: 21% 
 
 - Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5 – 6% 
 
 - Có thêm 5 trường ñạt chuẩn quốc gia. Có thêm 5 xã ñạt chuẩn y tế. 
 
 - Bình quân lương thực 425kg/người/năm. Thu nhập bình quân 5 - 6 triệu 
ñồng/người/năm. 
 
 - Số máy ñiện thoại cố ñịnh: 6 máy/100 dân. 
 
 

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH 
 
 1. Phát triển nông, lâm nghiệp 
 
 - Thực hiện tốt dồn ñổi ruộng ñất, chuyển ñổi cơ cấu cây trồng gắn liền với 
hạch toán kinh doanh trong sản xuất. Tập trung chỉ ñạo phát triển cây có thế mạnh 
của ñịa phương như cây bưởi, cây chè. 
 
 - Nâng cao chất lượng của công tác khuyến nông, khuyến lâm. Quản lý tốt chất 
lượng cây trồng và vật tư cung ứng cho sản xuất nông, lâm nghiệp. Củng cố hệ thống 
bảo vệ thực vật, thú y trên ñịa bàn. 
 
 - ðầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ñảm bảo chủ ñộng tưới tiêu. Xây dựng kế 
hoạch phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, ổn ñịnh ñời sống nhân dân và sản xuất 
ngay sau bão lũ. Xây dựng và triển khai tốt phương án bảo vệ và phòng chống cháy 
rừng. 
 
 2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 
 
 - Ổn ñịnh sản xuất và phát triển những mặt hàng hiện có. Tập trung phát triển 
những mặt hàng có lợi thế trên ñịa bàn như: Chế biến hàng lâm sản, chế biến chè, sản 
xuất vật liệu xây dựng. Tạo ñiều kiện ñể các doanh nghiệp ñầu tư vào khu công 
nghiệp - làng nghề Sóc ðăng. Liên doanh, liên kết ñể mở rộng và phát triển thêm các 
làng nghề. 
 
 - Chuẩn bị tốt nguồn lao ñộng có tay nghề phục vụ cho khu công nghiệp và các 
làng nghề tại ñịa phương. 
 
 3. Tài chính, ngân sách 
 - Quản lý chặt chẽ sản xuất, kinh doanh, khai thác triệt ñể các nguồn thu trên 
ñịa bàn cho ngân sách ñịa phương. 



Số 19 - 31 - 12 - 2006 CÔNG BÁO 9

 - ðiều hành thu chi ngân sách theo luật. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 
trong chi tiêu ngân sách. Chi ñúng mục ñích và có hiệu quả. 
 
 4. ðầu tư xây dựng cơ bản và kết cấu hạ tầng. 
 
 - Tăng cường quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản. Quản lý, ñiều hành các 
nguồn vốn theo quy ñịnh. 
 
 - Khuyến khích các ñơn vị, các ngành gọi vốn ñầu tư. Huy ñộng vốn ñối ứng 
cho xây dựng cơ bản. 
 
 5. Các lĩnh vực Văn hóa – xã hội. 
 
 - Văn hóa – Thông tin – Thể thao: Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt 
ñộng văn hóa. ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, các hoạt ñộng văn hóa, thể 
dục, thể thao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 
 - Giáo dục: Tập trung nâng cao chất lượng dậy và học, duy trì tốt phổ cập GD 
Tiểu học và Trung học cơ sở. Tập trung thực hiện phổ cập GD Trung học phổ thông 
theo kế hoạch. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. ðẩy nhanh tiến ñộ xây dựng 
trường chuẩn quốc gia. 
 - Y tế - Dân số: Thực hiên tốt quản lý Nhà nước về Y tế. ðào tạo nâng cao 
trình ñộ nghiệp vụ và y ñức cho ñội ngũ cán bộ y tế. ðẩy mạnh xây dựng xã ñạt 
chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt chăm sóc SKSS – KHHGð 
 - Giải quyết việc làm – chính sách xã hội: Tiếp tục thực hiện các hoạt ñộng ñền 
ơn ñáp nghĩa, quan tâm ñến các gia ñình TBLS, gia ñình có công với nước và các ñối 
tượng chính sách. Thực hiện tốt ñịnh hướng ñào tạo nghề gắn liền với xuất khẩu lao 
ñộng. Năm 2007 phấn ñấu 300 – 350 lao ñộng ra nước ngoài làm việc. Chỉ ñạo chặt 
chẽ thực hiện ñóng BHXH, BHYT cho người lao ñộng, nhất là tại các doạnh nghiệp, 
các cơ sở sản xuất. 
 
 6. Công tác an ninh, quốc phòng. 
 
 Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt chương trình 
Quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành ñộng phòng chống ma túy. Mở 
các ñợt cao ñiểm vận ñộng quần chúng tấn công trấn áp tội phạm. Tăng cường biện 
pháp kiềm chế, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông. 
 Hoàn thành tốt chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2007. Tiếp tục kiện toàn 
ñội ngũ cán bộ quân sự và củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. 
 
 Nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị ñộng viên, dân quân tự vệ và giáo dục 
quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế - xã 
hội. 
 
 7. Công tác xây dựng chính quyền: 
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 - Phấn ñấu xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện. 
Phát huy hiệu lực quản lý trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc 
phòng. Thực hiện tốt 4 nội dung của Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bồi dưỡng 
nâng cao năng lực, trình ñộ ñội ngũ cán bộ, công chức. Rà soát, sắp xếp bộ máy cơ 
quan chuyên môn ñảm bảo ổn ñịnh, phù hợp với trình ñộ và năng lực công tác. Phấn 
ñấu năm 2007 có 65% số xã, thị trấn ñạt danh hiệu chính quyền vững mạnh. 
 - Có kế hoạch xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh từ huyện ñến cơ sở. 
Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh cán bộ, công chức, quy chế làm việc, cải cách hành 
chính. Thực hiện tốt cơ chế “ một cửa” ở huyện và tất cả các xã, thị trấn. ðào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ theo quy hoạch, kế hoạch ñược duyệt. làm tốt công tác thanh tra, xử lý 
nghiêm minh những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, chính sách của nhà nước. 
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm: “ dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
 - Tăng cường phối hợp sự chỉ ñạo của các cấp Ủy, chính quyền ñịa phương với 
UBMTTQ và các ñoàn thể nhân dân, ñộng viên nhân dân, cán bộ CNV  thực hiện tốt 
những mục tiêu KT –XH. 
 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
 ðể ñạt ñược các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 ñã ñề ra, góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết ðại hội ðảng bộ huyện ðoan Hùng lần thứ XX. HðND 
huyện giao nhiệm vụ cụ thể như sau: 
 - UBND tổ chức triển khai và chỉ ñạo thực hiện Nghị quyết. 
 - Thường trực HðND và các ñại biểu HðND huyện kiểm tra, giám sát thực 
hiện Nghị quyết. 
 - ðề nghị UBMTTQ và các tổ chức ñoàn thể thường xuyên ñộng viên nhân dân 
thực hiện tốt Nghị quyết. 
 - Hội ñồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong 
toàn huyện ñoàn kết, sáng tạo, phấn ñấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2007 ñã ñè ra. 
 
 Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện ðoan Hùng khóa XVIII, kỳ họp 
thứ 7 ngày 26/12/2006 thông qua. 
 

CHỦ TỊCH 
 
 

Nguyễn Văn Bưởi (ðã ký) 


