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   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         TỈNH PHÚ THỌ                 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
                        
   Số:  231/2010/NQ-HðND          Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2010 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 
______________ 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

 Sau khi xem xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số       

4077/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010, Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011; 

báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội và thảo luận,   

 

QUYẾT NGHỊ: 

  

ðiều 1: Tán thành, thông qua báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh; Hội ñồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn ñề sau: 

  1. Mục tiêu tổng quát năm 2011  

Tập trung thúc ñẩy sản xuất phát triển, gắn với chuyển ñổi cơ cấu, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; ñảm bảo tốc ñộ tăng trưởng 

kinh tế (GDP) từ 11,5% trở lên. ðẩy mạnh thu hút các nguồn vốn cho ñầu tư phát 

triển ñể thực hiện 3 khâu ñột phá về ñầu tư hạ tầng, ñào tạo nguồn nhân lực và phát 

triển du lịch. Duy trì phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng 
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nguồn nhân lực; giải quyết vấn ñề bức xúc về việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội. 

Giữ vững ổn ñịnh chính trị, bảo ñảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu  

a. Chỉ tiêu kinh tế:  

- Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (GDP) từ 11,5% trở lên; thu nhập bình quân ñầu 

người 14,5 triệu ñồng. 

- Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp từ 4% trở lên. 

 - Giá trị tăng thêm ngành ngành công nghiệp - xây dựng từ 14% trở lên. 

 - Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ từ 16% trở lên. 

 - Giá trị kim ngạch xuất khẩu 350 - 360 triệu USD. 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn 1.750 - 1.800 tỷ ñồng. 

 - Tổng vốn huy ñộng ñầu tư xã hội từ 11 nghìn tỷ ñồng trở lên. 

- Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp 24,5%, công nghiệp - xây dựng 39,6%, dịch 

vụ 35,9%. 

 b. Chỉ tiêu về xã hội: 

 - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%. 

 - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 16,5%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm 2 - 3%, còn khoảng 18 - 19 %. 

- Tỷ lệ phòng học kiên cố ñạt 80%. 

- 100% khu dân cư có nhà văn hóa.  

 - Số xã, phường, thị trấn ñạt phổ cập giáo dục bậc trung học 120 xã, phường. 

- Số lao ñộng ñược giải quyết việc làm 20 - 20,5 nghìn người. Xuất khẩu lao 

ñộng 2,5 nghìn người. 

- Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo ñạt 42%, trong ñó tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề ñạt 

28%. 
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- Số thuê bao Internet/100 dân ñạt 7,5 máy. 

 c. Chỉ tiêu về môi trường: 

- ðảm bảo 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc có 

trang bị thiết bị xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Phấn ñấu 75 - 80% rác thải sinh hoạt ñô thị và 60% rác thải sinh hoạt khu dân 
cư tập trung ñược thu gom; 85% rác thải y tế nguy hại của các bệnh viện ñược xử lý. 

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh 87%; ñộ che phủ rừng 50%. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

a. Về kinh tế 

- Về sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới.. 

+ Rà soát các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng ñiểm ñể ưu tiên ñi vào 
chỉ ñạo chiều sâu; ñiều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
thông qua cơ chế hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và ñảm bảo phù hợp với ñiều kiện thực tế 
của từng ñịa phương. 

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, chú trọng chuyển ñổi tập quán 
sản xuất, ñưa nhanh các giống cây trồng, vật nuôi có triển vọng, có giá trị kinh tế cao 
(lúa lai, giống thuỷ sản, bò lai sind); tăng diện tích thâm canh ngô vùng ñồi, phát triển 
ngô Xuân hè, tăng diện tích cây ñậu tương.  

+ Chủ ñộng xây dựng các biện pháp phòng, chống thiên tai; tăng cường ñầu tư 
hệ thống thủy lợi vùng ñồi. ðẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ sản xuất nông nghiệp, 
nông thôn; tổ chức tốt hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm, tăng cường kiểm soát dịch 
bệnh. Chỉ ñạo hoàn thành việc ñóng cọc, phân mốc giới 3 loại rừng. 

+ Triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 7; chương trình hành ñộng của 
Tỉnh uỷ về xây dựng nông thôn mới; ñẩy mạnh huy ñộng nguồn lực ñể xây dựng các 
công trình hạ tầng nông thôn mới. Chỉ ñạo thực hiện tốt Nghị ñịnh 61/2010/Nð-CP 
ngày 4/6/2010 của Chính phủ về khuyến khích doanh nghiệp về ñầu tư nông nghiệp, 
nông thôn.  

- Về sản xuất công nghiệp.  

+ Tăng cường chỉ ñạo, tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ñẩy nhanh 
tiến ñộ ñầu tư và mở rộng sản xuất, ưu tiên các dự án có thể cho sản phẩm vào năm 
2011: vật liệu xây dựng mới; xi măng, thép, ethanol, ñóng tàu...; 

+ Tập trung các nguồn lực ñầu tư ñẩy nhanh tiến ñộ hoàn thành hạ tầng kỹ 
thuật các khu công nghiệp: Thụy Vân, Trung Hà, Tam Nông, Rừng Xanh, Phú Hà, 
Lâm Thao; hỗ trợ ñầu tư các cụm công nghiệp có vai trò trung tâm vùng, có khả năng 
thu hút ñầu tư nhanh. ðẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp 
làng nghề; nghiên cứu cơ chế quản lý và duy trì phát triển các làng nghề.   
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+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư, tập trung thị trường 
Trung Quốc, Hàn Quốc; lựa chọn thu hút các doanh nghiệp lớn, tập ñoàn kinh tế có 
năng lực tài chính ñầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi thế, thân thiện môi 
trường. Chuẩn bị tốt các ñiều kiện ñể thu hút các dự án từ Khu công nghiệp Thăng 
Long - Hà Nội ñầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh.   

 - Về các ngành dịch vụ. 

+ Tập trung triển khai các dự án du lịch trọng ñiểm, ñặc biệt là ñầu tư hạ tầng 
Vườn quốc gia Xuân Sơn, khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, khu du lịch 
Văn Lang, khu vui chơi giải trí bãi nổi La Phù, ñầm Ao Châu, ñầm Vân Hội; Khu ñô 
thị du lịch sinh thái thể thao Tam Nông; trung tâm thương mại của Harpro, Bình Minh 
tại thành phố Việt Trì. 

+ Khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ, tạo môi trường thuận lợi cho 
sản xuất kinh doanh, như: tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, mở rộng và nâng cao chất 
lượng bưu chính viễn thông và các loại hình dịch vụ công trên ñịa bàn.  

   + ðẩy mạnh các hoạt ñộng xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; 
chú trọng phát triển thương mại khu vực miền núi. Tăng cường công tác quản lý thị 
trường; chỉ ñạo, thực hiện có hiệu quả công tác chống ñầu cơ tăng giá, kiểm soát giá 
cả; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm.  

 - Về ñầu tư phát triển.  

+ Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành; huy ñộng sự tham gia của các cấp, các 
ngành, doanh nghiệp nhằm tranh thủ tối ña sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Cơ 
cấu lại nguồn lực ñầu tư các cấp ngân sách tạo nguồn lực tập trung ñể triển khai các 
dự án hạ tầng trọng ñiểm, như: Khu, cụm công nghiệp, hạ tầng ñô thị; hạ tầng 4 
huyện Tây Nam, cầu ðồng Quang, cầu Việt Trì 2, ñường Âu Cơ, ñường ðền Hùng- 
Xuân Sơn...; 

+ Tập trung chỉ ñạo, ñẩy nhanh tiến ñộ và giải ngân các dự án trọng ñiểm sử 
dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ứng trước kế hoạch, vốn vay ưu ñãi như: Dự án 
hạ tầng thành phố Việt Trì, ðền Hùng, Quảng trường Hùng Vương, Tháp Hùng 
Vương, ñường Âu Cơ, ñường chiến thắng Sông Lô, dự án nhà ở sinh viên, các dự án 
hạ tầng văn hoá - xã hội...; 

+ Tăng cường công tác xúc tiến ñầu tư; chỉ ñạo thực hiện tốt cơ chế một cửa, 
một ñầu mối trong giải quyết thủ tục hành chính; làm tốt công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, tạo môi trường ñầu tư thông thoáng ñể thu hút các dự án ñầu tư mới 
và thu hút thêm các nguồn vốn ñầu tư (FDI, ODA, tư nhân).  

- Về thu, chi ngân sách nhà nước.  

+ Chỉ ñạo tăng cường các biện pháp quản lý thu; thực hiện chính sách ñộng viên 
hợp lý trong việc tăng cường quản lý thu gắn với nuôi dưỡng nguồn thu. Phấn ñấu tốc ñộ 
tăng thu ngân sách Nhà nước cân ñối trên ñịa bàn tăng 13- 15%.  
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+ Tăng cường cường công tác quản lý chi, ưu tiên ñầu tư hạ tầng và ñảm bảo 
an sinh xã hội. Triển khai thực hiện các quy ñịnh mới về phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi và tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai ñoạn 2011 - 2015. 
Thực hiện mở rộng việc giao trách nhiệm tự chủ tài chính ñối với các hoạt ñộng sự 
nghiệp công.  

 - Về quan hệ sản xuất, phát triển doanh nghiệp.  

 + Tiếp tục hoàn thiện công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 
sau chuyển ñổi; triển khai ñồng bộ và hiệu quả Nghị ñịnh số 56/2009/Nð-CP ngày 
30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; các nghị 
ñịnh hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật ðầu tư.  

+ Khuyến khích phát triển và có chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, chú trọng 
phát triển các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác. Thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên 
thông” trong ñăng ký thành lập doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các 
ngành; duy trì thường xuyên các hội nghị ñối thoại với doanh nghiệp ñể kịp thời hỗ 
trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.  

- Về khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường.  

+ Triển khai chương trình phát triển khoa học và công nghệ giai ñoạn 2011- 
2015; ñẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ. Tăng cường 
quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ. Chú trọng các hoạt ñộng tư vấn, phản 
biện và giám ñịnh xã hội.  

  + Làm tốt công tác nhà nước về quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi 
trường; nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó 
với biến ñổi khí hậu. Chỉ ñạo ñiều tra, khảo sát, lập quy hoạch ñiều chỉnh, bổ sung 
khai thác, chế biến khoáng sản trên ñịa bàn. Xử lý dứt ñiểm việc tranh chấp ñất xâm 
lấn tại các lâm trường. Tổ chức thực hiện ñấu thầu khai thác khoáng sản trên ñịa bàn.  

 b. Duy trì phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã 
hội và ñảm bảo an sinh xã hội. 

- Về giáo dục - ñào tạo và dạy nghề. 

+ Triển khai ñồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện ñạt mục tiêu phổ cập bậc 
trung học. ðẩy nhanh tiến ñộ triển khai ðề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công 
vụ giáo viên. Thực hiện chuyển ñổi các trường mầm non và phổ cập giáo dục mầm non 
5 tuổi theo Quyết ñịnh 239/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung xây dựng 
trường chuẩn Quốc gia; giải quyết chính sách cho ñội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên 
mần non.  

 + Hoàn thành quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2011- 
2020. Tập trung huy ñộng nguồn lực ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường ðại 
học Hùng Vương, Cao ñẳng nghề và 07 trung tâm dạy nghề cấp huyện. Thành lập 
mới 3 trung tâm dạy nghề cấp huyện (Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Ba); xúc tiến việc 
ñầu tư ñể nâng cấp các trường cao ñẳng thành 5 trường ðại học. Nghiên cứu ñiều 
chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ñào tạo và dạy nghề 
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ngoài công lập. Phấn ñấu năm 2010 tuyển mới 25,5 nghìn học sinh, trong ñó ñào tạo 
nghề 12,5 nghìn học sinh.  

- Công tác y tế và dân số.  

Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; chủ ñộng 
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Giám sát thực hiện Pháp 
lệnh dân số, ngăn chặn lựa chọn giới tính thai nhi; kiện toàn Ban chỉ ñạo công tác dân 
số - kế hoạch hoá gia ñình ở cơ sở. Quan tâm ñầu tư nâng cấp các cơ sở y tế; ñẩy 
nhanh tiến ñộ ñầu tư các bệnh viện ña khoa tuyến huyện; xúc tiến triển khai dự án 
Bệnh viện ña khoa thực hành vùng, bệnh viện mắt, bệnh viện nhi.  

- Về văn hóa thông tin, thể dục thể thao. 

+ Tiếp tục huy ñộng các nguồn lực ñể ñầu tư, nâng cấp, xây dựng mới các công 
trình văn hoá; ñẩy nhanh tiến ñộ ñầu tư Khu di tích lịch sử ðền Hùng. Tăng cường 
huy ñộng các nguồn lực ñể sớm ñầu tư hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà văn hoá 
khu dân cư và các thiết chế văn hoá cấp huyện.  

+ Nâng cao chất lượng các hoạt ñộng văn hoá thông tin, báo chí xuất bản, văn 
học nghệ thuật, phát thanh truyền hình. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân ñoàn kết 
xây dựng ñời sống văn hoá”. ðẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; chú 
trọng khâu ñào tạo lực lượng vận ñộng viên. 

- Về giải quyết việc làm, ñảm bảo an sinh xã hội. 

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm; mở rộng thị 
trường xuất khẩu lao ñộng, thực hiện ñúng, ñầy ñủ chính sách ñối với ñồng bào dân tộc, 
miền núi, người có công, ñối tượng bảo trợ xã hội. Chú trọng công tác giảm nghèo, cải 
thiện và nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

c. ðẩy mạnh cải cách hành chính. 

- Tiếp tục triển khai giai ñoạn 3, ñề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách 
hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông” trong thu hút dự án ñầu tư mới. 
Chỉ ñạo thực hiện tốt cuộc bầu cử ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2011- 2016, gắn với kiện toàn, củng cố và ñào tạo ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo 
các cấp.  

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng 
thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo của 
công dân; ñề cao vai trò của người ñứng ñầu ñể giải quyết các vụ khiếu kiện của dân 
ngay từ cơ sở. Nâng cao vai trò giám sát của Hội ñồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức ñoàn thể ñối với hoạt ñộng của các cơ quan quản lý Nhà nước. 

d. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên ñịa bàn. 

 Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang chính 
quy, hiện ñại. Làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục 
hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa 
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các cấp, các ngành trong việc nắm bắt tình hình, xử lý các vấn ñề phát sinh ở cơ sở. 
Thực hiện kiên quyết và ñồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.  

 ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, 
nhiệm vụ năm 2011;  

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các ban và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ hai mươi 
thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.  
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