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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       HUYỆN HẠ HÒA                                ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
     Số: 51/2006/NQ-HðND                     Hạ Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2006 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2007 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HẠ HÒA 

KHÓA XVII – KỲ HỌP THỨ 8 
  
 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ban hành ngày 26/11/2003; 
 
 Căn cứ quyết ñịnh số 3412/Qð-UBND ngày 8/12/2006 của Chủ tịchUBND 
tỉnhPhú Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007; 
 
 Sau khi xem xét báo cáo của UBND huyện và các cơ quan liên quan trình tại 
kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006; phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2007 và Tờ trình số 1893/TTr-UBND ngày 15/12/2006 của 
UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HðND huyện; thảo luận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 ðiều 1. Tán thành Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2006, phương hướng, nhiệm vụ năm 2007 của UBND huyện; 
Hội ñồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung sau: 
 
 1. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2006. 
 
 Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, bên cạnh những 
thuận lợi cơ bản còn gặp một số khó khăn: Thời tiết không thuận lợi, lũ lụt tiếp tục 
gây ảnh hưởng trên ñịa bàn; dịch bệnh gia súc, gia cầm tiểm ẩn nguy cơ bùng phát; 
giá cả một số vật tư thiết yếu tăng mạnh ñã gây ảnh hưởng không nhỏ ñến sản xuất và 
ñời sống của nhân dân. 
 
 Song, dưới sự lãnh ñạo của Huyện ủy, HðND huyện; sự chỉ ñạo sát sao của 
UBND huyện; sự quyết tâm phấn ñấu của các ngành, các cấp, các ñơn vị sản xuất và 
nhân dân trong huyện, những tác ñộng, ảnh hưởng bất lợi ñã ñược hạn chế; kinh tế - 
xã hội của huyện vẫn tiếp tục phát triển ổn ñịnh. 
 
 + Tổng giá trị sản xuất ( theo giá cố ñịnh nă 1994) ñạt: 468.695 triệu ñồng, ñạt 
99,1% kế hoạch, tăng 11% so với năm 2005. 
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 - Giá trị sản xuất Nông, Lâm nghiệp: 178.895 triệu ñồng, ñạt 98,7% kế hoạch, 
tăng 5,1% so với năm 2005. 
 

- Giá  trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: ñạt 144.784 triệu ñồng, 
ñạt 100,4% kế hoạch, tăng 13,4% so với năm 2005. 

 
- Giá trị du lịch, dịch vụ, thương mại: 101.393 triệu ñồng, ñạt 100,1% kế 

hoạch, tăng 19,1% so với năm 2005. 
 
2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

 
 + Phấn ñấu giá trị sản xuất tăng từ 11 ñến 11,5%, trong ñó: Nông, lâm nghiệp, 
thủy sản tăng từ 5,0 – 5,5%; Công nghiệp- TTCN tăng 13 – 14%; Dịch vụ - thương 
mại – du lịch tăng 18% trở lên. 
 
 + Thu ngân sách phấn ñấu tăng từ 10% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao. 
 
 + Sản lượng lương thực ñạt từ 40.000 tấn trở lên. 
 
 + Trồng mới 50.000ha chè bằng giống chè mới; 600ha rừng tập trung và 
200.000 cây phân tán. 
 
 + Tiếp tục phát triển chăn nuôi, trong ñó tập trung phát triển mạnh ñàn bò thịt, 
phấn ñấu ñạt 10.000 con trở lên. 
 
 + Duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,8%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
suy dinh dưỡng xuống dưới 17%. Tỷ lệ hộ nghèo: giảm 5% 
 
 + Số máy ñiện thoại /100 dân: 05 máy. 
 
 + Tỷ lệ hộ ñược dùng nước sach: 75% 
 
 + Xây dựng thêm 4 trường ñạt chuẩn quốc gia, trong ñó: Mầm non: 01 trường, 
Tiểu học: 02 trường; THCS: 01 trường. 
 
 + Tỷ lệ xã ñạt chuẩn quốc gia về Y tế: 51,5% ( có thêm 4 xã ñạt chuẩn). 
 
 + 68% số khu dân cư, 70% số cơ quan ñạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa; 70% hộ 
gia ñình ñạt tiêu chuẩn văn hóa. 
 
 + 65% chính quyền cơ sở ñạt trong sạch, vững mạnh. 
 
 + Số lao ñộng ñược giải quyết việc làm mới: 1.000 người ( có từ 250 ñến 300 
người XKLð). 
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 + Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. 
 
 3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu: 
 
 3.1. Lĩnh vực kinh tế: 
 
 - Tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo 4 chương trình trọng ñiểm. Tăng 
diện tích lúa chất lượng cao, ñảm bảo an toàn lương thực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn 
nuôi. Tiếp tục có cơ chế hôc trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp trong một số 
lĩnh vực như: Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình khuyến 
nông. 
 
 Tích cực xen canh, tăng vụ, tăng diện tích các loại cây trồng ngắn ngày có giá 
trị kinh tế cao. Thực hiện tốt công tác dồn ñổi ruộng ñất ñể hình thành vùng sản xuất 
chuyên canh nông nghiệp. tích cực tuyên truyền nhằm thay ñổi nhận thức của nhân 
dân về sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp. 
 
 - Tiếp tục mở rộng diện tích chè; ưu tiên phát triển các giống chè có chất lượng 
cao. Tăng cường thâm canh tăng năng suất diện tích chè hiện có. Tập trung, ưu tiên 
vay vốn phát triển dự án chè. Thực hiện có hiệu quả dự án phát triển cây chè. 
 
 - Tập trung phát triển chăn nuôi ñàn ñại gia súc, trong ñó ưu tiên phát triển ñàn 
bò thịt. Quản lý có hiệu quả ñàn gia cầm hiện có. 
 
 - Chuyển ñổi diện tích trồng trọt kém hiệu quả, thường xuyên bị ngập úng sang 
chuyên nuôi thủy sản. Nuôi trồng thử nghiệm một số giống thủy sản có chất lượng 
cao. 
 
 - Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; sử dụng vốn các chương 
trình, dự án phát triển lâm nghiệp có hiệu quả. Tập trung ñầu tư thâm canh diện tích 
rừng kinh tế bằng các gióng cây lâm nghiệp có tốc ñộ sinh trưởng nhanh. 
 
 - Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão. Chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị. các 
xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ vật tư, phương tiện; ñảm bảo tham gia ứng cứu kịp thời 
khi có bão, lũ xẩy ra. 
 
 - Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ñất ñai. Hướng dẫn và chỉ ñạo 
các xã hoàn thành ño ñạc, lập hồ sơ ñịa chính. Tiếp tục thực hiện công tác dồn ñổi 
ruộng ñất theo chủ trương của tỉnh. Quản lý có hiệu quả hoạt ñộng khai thác khoáng 
sản trên ñịa bàn. Tổ chức kiểm tra, ñánh giá tiêu chuẩn ñảm bảo môi trường tại các 
ñơn vị sn xuất, kinh doanh. 
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 - Có các giải pháp cụ thể và cơ chế hỗ trợ các thành phần kinh tế ñầu tư vốn, 
kỹ thuật phát triển các ngành sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp; tập trung 
vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, khai thác khoáng sản 
và các ngành nghề nông thôn. 
 
 - Tổ chức triển khai thi công xây dựng các công trình ñã ñược phê duyệt. ðẩy 
nhanh tiến ñộ thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2006 chuyển sang ñể ñưa 
vào khai thác, sử dụng. Thực hiện khẩn trương công tác ñền bù, giải phóng mặt bằng 
cho các công trình xây dựng trên ñịa bàn; tranh thủ sự giúp ñỡ của tỉnh và Trung 
ương ñể phát triển hạ tầng các khu du lịch. 
 
 - Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ theo quy 
ñịnh. Tích cực ñấu giá quyền sử dụng ñất, tăng nguồn thu ñể ñầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng của huyện và các xã, thị trấn. 
 
 - ðảm bảo chi ngân sách ñáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện 
và những nhiệm vụ ñột xuất phát sinh. Thường xuyên chấn chỉnh, xử lý nghiêm 
những trường hợp vi phạm Luật Ngân sách. 
 
 3.2. Văn hóa xã hội. 
 
 - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trên cơ sở thực hiện tốt cuộc vận 
ñộng “ Nói không với tiêu cực nề nếp trong thi cử và bệnh thành tích trong nhà 
trường”. Thường xuyên duy trì nề nếp, kỷ cương học ñường; ñổi mới chương trình, 
nội dung, phương pháp giảng dạy. Tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác giáo 
dục; kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý nghiêm ñối với các trường hợp tiêu cực 
trong thi cử. Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường học. Từng bước 
nâng cao chất lượng giáo viên và ñội ngũ cán bộ quản lý giáo dục của huyện theo 
hướng chuẩn hóa. 
 
 - Tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa. Tiếp tục ñầu tư xây 
dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo nhiệm 
vụ chính trị của ðảng, Nhà nước và các nhiệm vụ cụ thể của ñịa phương. 
 
 ðẩy mạnh cuộc vận ñộng: “ toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” và 
cuộc vận ñộng “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ ñại” 
 
 - Quan tâm ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm Y tế cơ 
sở. Thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, ñiều trị nội, ngoại trú và chăm sóc sức 
khỏe ban ñầu cho nhân dân. 
 
 - ðẩy mạnh công tác truyền thông dân số. Thực hiện tốt các chính sách dân số 
- gia ñình và trẻ em. Tăng cường các hoạt ñộng nhân ñạo, từ thiện. làm tốt công tác 
cứu trợ cho các ñối tượng có hoàn cảnh khó khăn. 
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 - Thực hiện tốt chính sách xã hội ñối với người có công và các ñối tượng chính 
sách; ñảm bảo việc chi trả cho ñối tượng theo ñúng quy ñịnh. Tiếp tục chỉ ñạo 
chương trình XKLð; tích cực chuyển dịch cơ cấu lao ñộng từ lĩnh vực nông nghiệp 
sang các lĩnh vực khác có thu nhập cao và ổn ñịnh. 
 
 3.3. Về an ninh, quốc phòng và xây dựng chính quyền. 
 
 - ðảm bảo ổn ñịnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng 
cường ñấu tranh phòng chống tội phạm. Tích cực tuyên truyền, vận ñộng nhân dân 
ñấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội. 
 
 - ðẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng. Thực hiện tốt 
kế hoạch huấn luyện dân quân, tự vệ; tiếp tục củng cố và tăng cường vai trò của Ban 
Chỉ huy quân sự xã, thị trấn. Phấn ñấu hoàn thành kế hoạch tuyển quân. 
 
 - Tăng cường củng cố, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực 
hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm công tác ñào tạo, bồi dưỡng 
ñội ngũ cán bộ, công chức, từng bước nâng cao năng lực quản lý, chỉ ñạo, ñiều hành 
chính quyền các cấp. Chỉ ñạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và các cơ quan, 
ñơn vị. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ Một cửa”; ñảm 
bảo giải quyết nhanh chóng các công việc liên quan ñến các tổ chức và  công dân. 
 
 - Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát ñộng thực hiện có 
hiệu quả các phong trào thi ñua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn 
trong năm. 
 
 ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao: UBND huyện tổ chức triển khai và chỉ 
ñạo thực hiện Nghị quyết. 
 
 Thường trực HðND, các Ban và ñại biểu HðND huyện giám sát, kiểm tra việc 
thực hiện Nghị quyết. 
 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện Hạ Hòa khóa XVII, kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 21/12/2006. 

               CHỦ TỊCH 
 
 
 

Nguyễn Cường Việt (ðã ký) 
 


