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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
   HUYỆN LÂM THAO 

    

Số:   08/2014/NQ–HðND      
 

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

 

Lâm Thao, ngày 19  tháng 12 năm 2014 

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

 
  

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

  

Căn cứ Luật Tổ chức HðND&UBND ngày  26 tháng 11 năm 2003; 

Sau khi xem xét các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan liên quan về 
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2014; nhiệm vụ phát 
triển Kinh tế - Xã hội năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HðND huyện 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 2014; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015 cuả UBND huyện; HðND huyện nhấn mạnh 
một số nội dung cơ bản sau: 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tập trung chỉ ñạo ñẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo ñiều kiện ñể thu hút các dự 
án ñầu tư mới vào cụm công nghiệp; ñẩy nhanh mạnh huy ñộng các nguồn lực ñầu tư 
các dự án hạ tầng kinh tế- xã hội trọng ñiểm; chú trọng phát triển văn hóa xã hội và 
bảo ñảm an sinh xã hội, nâng cao ñời sống cho nhân dân, ñảm bảo an sinh xã hội. Giữ 
vững ổn ñịnh chính trị, bảo ñảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn 
ñấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tạo ñà cho phát triển kinh tế xã hội 
giai ñoạn 2016-2020. 

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

a) Chỉ tiêu kinh tế. 

- Tốc ñộ tăng giá trị tăng thêm trên ñịa bàn từ 5- 6%; trong ñó: nông lâm thuỷ 
sản tăng 4- 4,5%; công nghiệp- xây dựng tăng 5,5 - 6%; dịch vụ tăng trên 8%. Giá trị 
tăng thêm bình quân/người/năm ñạt trên 33,5 triệu ñồng. 

- Cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn: Nông lâm thuỷ sản 19,5-20,5%; công nghiệp- 
xây dựng 55,5 - 56,5%; dịch vụ 24 - 25%. 

- Tổng vốn ñầu tư phát triển trên 1.300 tỷ ñồng. 
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- Tổng thu ngân sách nhà nước: 306.152 triệu ñồng, bằng 105,7% so với kế 
hoạch và bằng 84,4% so với ước thực hiện năm 2014; Tổng thu ngân sách trên ñịa 
bàn: 111.855 triệu ñồng, bằng 133,1% so với dự toán tỉnh giao và bằng 115% so với 
ước thực hiện năm 2014. Tổng chi ngân sách huyện 244.698 triệu ñồng, trong ñó chi 
ñầu tư phát triển 14 tỷ ñồng (có báo cáo riêng). 

b) Chỉ tiêu xã hội, môi trường. 

- Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số dưới 0,9% 

- Số lao ñộng qua ñào tạo nghề trên 1.400 lao ñộng; tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 
từ 51 - 52%. 

- Giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 lao ñộng; trong ñó xuất khẩu lao ñộng 
250 người. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 13,5%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,0% (chuẩn nghèo giai ñoạn 2011- 2015). 

- Tỷ lệ gia ñình ñạt tiêu chuẩn văn hóa ñạt trên 90%; tỷ lệ khu dân cư ñạt tiêu 
chuẩn khu dân cư văn hóa trên 80%  

- Hoàn thành xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong toàn huyện: có thêm từ 3-
5 trường ñạt chuẩn Quốc gia mức ñộ 2.  

- Phấn ñấu có thêm 4- 6 xã ñược công nhận xã nông thôn mới. 

- Phấn ñấu có từ 14/14 xã, thị trấn ñạt tiêu chí Quốc gia về y tế (giai ñoạn 
2012-2020); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ñạt 75%. 

- Tỷ lệ dân nông thôn ñược dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ñạt 92%. 

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt ñược thu gom xử lý ñạt trên 90%. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:  

3.1. Về phát triển kinh tế.  

a) Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; xây dựng nông thôn mới.  

- Tiếp tục chỉ ñạo, rà soát quy hoạch phân vùng sản xuất; lựa chọn cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi ñể triển khai theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích trồng 
rau, củ quả cho dự án GOC; nhân rộng mô hình cánh ñồng mẫu lớn và dự án rau an 
toàn; lựa chọn cây trồng phù hợp thay thế trồng cây ngô vụ ñông. Tập trung chỉ ñạo 
thực hiện tốt cơ cấu mùa vụ, ñảm bảo diện tích gieo trồng, duy trì diện tích lúa lai, 
mở rộng diện tích lúa CLC; tăng diện tích thâm canh lúa cải tiến SRI; ñẩy mạnh cơ 
giới hóa; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt dịch vụ sản xuất nông 
nghiệp (thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông,..). Chú trọng phát triển ñàn bò thịt, ñàn 
lợn, ñàn gia cầm; duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản, chú trọng ñầu tư thâm canh và 
bán thâm canh, nhân rộng mô hình nuôi cá trình, cá quả vào các trang trại, gia trại. 

- Tiếp tục chỉ ñạo hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM ở các xã còn lại; ñẩy 
mạnh phát triển sản xuất, chuyển ñổi cơ cấu lao ñộng trong nông nghiệp, nông thôn; 
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nhân cấy nghề mới ñể nâng cao thu nhập. Tập trung chỉ ñạo các xã lựa chọn các dự 
án, công trình theo hướng cụ thể, gắn với tiêu chí còn thiếu ñể ưu tiên bố trí vốn từ 
nguồn ñấu giá ñất ñể ñầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ñảm bảo hoàn thành cơ bản 
các tiêu chí trong năm 2015. 

b) Phát triển công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp:  

- Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn hoạt ñộng có 
hiệu quả, nhất là Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao; mở rộng liên kết 
thực hiện các mô hình ñể quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp; chú trọng việc liên 
kết tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp theo hình thức bán hàng trả chậm, theo 
hợp ñồng công trình trên ñịa bàn. 

- Tập trung chỉ ñạo, tạo ñiệu kiện về thủ tục hành chính, về cơ chế ñể thu hút 
các dự án ñầu tư mới; phấn ñấu khởi công mới ñược dự án GOC; dự án lắp ráp xe 
máy ñiện  và ñầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận 
vốn vay giúp doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh phát triển sản xuất.  

- Tập trung chỉ ñạo, rà soát các dự án ñầu tư trong cụm công nghiệp, cụm làng 
nghề, kiên quyết thu hồi các dự án không hoạt ñộng hoặc dự án không sử dụng hết 
ñất. ðẩy mạnh phát triển các khu làng nghề như: Tương dục mỹ, nghề mộc Sơn Vi, ủ 
ấm Sơn Vy, bánh Làng Dòng ở Xuân Lũng.... 

- Tích cực phối hợp các sở, ngành của tỉnh ñể hỗ trợ các thủ tục ñầu tư, tạo 
ñiều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án ñầu tư mới vào cụm công nghiệp 
cụm công nghiệp Hợp Hải, Kinh Kệ. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt 
ñộng ñầu tư xây dựng của các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp. 

c) Phát triển các ngành dịch vụ, thương mại.  

- Khuyến khích và tạo ñiều kiện phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán 
lẻ; tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở thêm các ñiểm giao dịch 
tín dụng, bảo hiểm, nhà hàng dịch vụ ăn uống giải khát tại thị trấn Lâm Thao, thị trấn 
Hùng Sơn và tại các khu trung tâm thị trấn, thị tứ. 

- Tăng cường quản lý các hoạt ñộng kinh doanh ở khu vực chợ, tạo ñiều kiện 
thuận lợi nhất ñể các hộ kinh doanh có ñiều kiện mở rộng kinh doanh; ưu tiên nguồn 
vốn ñể ñầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Cao Mại, Sơn Vy, Cao Xá, Kinh Kệ,... ñảm bảo 
vệ sinh môi trường; tạo ñiều kiện về mặt bằng ñể khởi công xây dựng siêu thị Primer 
tại thị trấn Hùng Sơn.  

- Thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; chống 
sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng giả, ñảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ñảm bảo quyền lợi của nhà sản xuất 
và người tiêu dùng. 

d) Về ñầu tư phát triển. 

- Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên ñể khởi công 
dự án ðường ðền Hùng- Cầu Phong Châu, ngòi tiêu Vĩnh Mộ, cải tạo, nâng cấp 
ñường TL 32B (ñoạn Cao Xá- Bản Nguyên); ưu tiên bố trí vốn ngân sách huyện, xã 
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ñể hoàn thành các công trình giao thông, thủy lợi nội ñồng, thiết chế văn hóa xã hội 
cho các xã thực hiện chương trình NTM. Chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự 
án ðH2; ñường ñến trung tâm xã Sơn Dương; dự án Nhà thi ñấu ña năng- Trung tâm 
Văn hóa v.v...; 

- Tăng cường quản lý ñầu tư và xây dựng theo Chỉ thị 27/2012/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch ñầu tư các dự án từ NSNN giai ñoạn 2016- 
2020; ñề xuất các dự án trọng ñiểm trình UBND tỉnh, HðND tỉnh xem xét thông qua. 
Thực hiện nghiêm công tác quản lý, cấp giấy phép xây dựng và quản lý chất lượng 
công trình theo Quyết ñịnh số 549/Qð- UBND ngày 21/4/2014 của UBND huyện. 
Chỉ ñạo các xã, thị trấn rà soát danh mục dự án chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất ñể 
chủ ñộng triển khai phương án thu hồi, ñấu giá ñất, tạo nguồn lực ñầu tư hạ tầng tại 
ñịa phương.  

e) Về tài chính ngân sách, tín dụng. 

- Triển khai Luật NSNN (sửa ñổi, bổ sung), tăng cường công tác quản lý thu, 
chống thất thu thuế, ñôn ñốc xử lý nợ ñọng thuế; quản lý chặt chẽ các khoản thu phân 
cấp cho cấp xã và các ñơn vị sự nghiệp; các khoản thu từ hoạt ñộng khai thác khoáng 
sản, các hộ kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng; các khoản phí và lệ phí (cấp phép 
xây dựng, phí ñường bộ ñối với xe máy, xử phạt an toàn giao thông,..). Thực hiện chi 
NSNN ñảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; tiết kiệm tối ña chi phí ñiện, nước, ñiện thoại, 
văn phòng phẩm, chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, thực hiện chi trả kịp thời cho các 
ñối tượng chính sách, ñảm bảo an sinh xã hội.  

- ðẩy mạnh huy ñộng vốn tại chỗ; nâng cao chất lượng tín dụng, tạo ñiều kiện 
cho người nông dân, HTX vay vốn phát triển sản xuất, xuất khẩu lao ñộng va các ñối 
tượng chính sách xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các 
ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc xác minh, thẩm ñịnh, giải quyết thủ tục vay 
vốn.  

f) Về quản lý ñất ñai, tài nguyên và môi trường. 

- Chỉ ñạo xây dựng kế hoạch sử dụng ñất ñến năm 2016 và quy hoạch sử dụng 
ñất ñến năm 2020. Tiếp tục rà soát quỹ ñất 5%, ñưa quỹ ñất chưa sử dụng vào quản lý 
theo Chỉ thị 07/CT của Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức tốt việc kiểm tra toàn diện công 
tác quản lý và sử dụng ñất của các xã, thị trấn. Thực hiện kịp thời, ñúng chế ñộ công 
tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái ñịnh cư các dự án trên ñịa bàn. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt ñộng khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu 
xây dựng trên ñịa bàn; xử lý các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện không ñảm bảo các 
cam kết về bảo vệ môi trường; các hộ gia ñình, hộ kinh doanh gây ô nhiễm môi 
trường ở nông thôn. Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn, các doanh nghiệp triển khai 
thực hiện các quy ñịnh cụ thể thực hiện Luật ðất ñai và Luật Bảo vệ môi trường. Tiếp 
tục chỉ ñạo thực hiện tốt việc thực hiện ñề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, 
phấn ñấu 100% khu dân cư các xã, thị trấn ñược thu gom, vận chuyển ñến khu xử lý 
rác thải tập trung. 
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3.2. Về giáo dục ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bảo ñảm an sinh xã hội và 
các lĩnh vực xã hội khác. 

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường; duy trì và nâng 
cao chất lượng giáo dục ñại trà và giáo dục mũi nhọn, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng 
học sinh giỏi; tạo ñiều kiện về quy hoạch ñể xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai 
ñoạn 2011- 2015. Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực ñể ñầu tư CSVC, phấn ñấu năm 
2015 hoàn thành xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức ñộ 1 và xây dựng từ 3- 5 
trường ñạt chuẩn Quốc gia mức ñộ 2.  

- Chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, ñầu tư tăng cường cơ sở vật 
chất, trang thiết bị Bệnh viện ña khoa huyện, trung tâm y tế xã. ðẩy mạnh các hoạt 
ñộng về y tế dự phòng; tăng cường công tác ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp 
tục triển khai kế hoạch xây dựng y tế xã, thị trấn ñạt tiêu chí Quốc gia, phấn ñấu ñến 
hết năm 2015 100% các xã, thị trấn ñạt chuẩn Quốc gia giai ñoạn 2012- 2020.  

- Tập trung tuyên truyền, vận ñộng nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh dân số  và 
công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGð, sức khỏe vị thành niên ñể nâng cao 
chất lượng dân số; phấn ñấu năm 2015 giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,9%; tỷ 
lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD dưới 14%; ñặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền ñể giảm 
các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, hạ tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. 

- ðẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt ñộng văn hoá, thông tin, truyền 
thanh phục vụ ñại hội ñảng bộ các cấp và các ngày lễ, tết; ñẩy mạnh huy ñộng các 
nguồn lực ñể ñầu tư, tôn tạo các thiết chế văn hóa gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương; chí trọng huy ñộng các nguồn lực ñể ñầu tư các di tích văn hóa ñã xuống cấp 
nghiêm trọng cần ñược bảo vệ khẩn cấp. 

- Tiếp tục ñẩy mạnh việc thực hiện phong trào "Toàn dân xây ñoàn kết xây 
dựng ñời sống văn hóa” gắn với thực hiện tốt các quy ñịnh trong việc cưới, việc tăng, 
mừng thọ tại các khu dân cư; chỉ ñạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt 
ñộng lễ hội văn hóa truyền thống, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hoá xã hội ở 
cơ sở. ðẩy mạnh các hoạt ñộng văn nghệ quần chúng, TDTT phong trào ở cơ sở 
nhằm nâng cao sức khỏe và ñời sống tinh thần cho nhân dân. Chú trọng ñầu tư TDTT 
thành tích cao, lựa chọn, ñào tạo vận ñộng viên tham gia các giải ñấu của tỉnh năm 
2015. 

- ðẩy mạnh xã hội hoá công tác giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách an sinh 
xã hội và các chính sách ñào tạo nghề, giải quyết việc làm; chú trọng công tác tuyển 
chọn, mở các lớp ñào tạo nghề cho nông dân. Tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện công tác 
xuất khẩu lao ñộng theo Nghị quyết 15/2010/NQ- HðND huyện ñảm bảo thực sự có 
hiệu quả, ñúng ñối tượng, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền cho người lao ñộng 
trở về nước ñúng thời hạn tại Hàn Quốc. 

3.3. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính. 

- Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát quy trình xử lý văn bản; thực 
hiện tốt các văn bản pháp luật mới bản hành, ñồng thời tuyên truyền ý thức pháp luật 
cho nhân dân; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo ñiều kiện cho 
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doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tiếp tục thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế 
"Một cửa” tại các xã, thị trấn gắn với rà soát ñội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch- tư 
pháp, xây dựng ñịa chính cấp xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác ñào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ ñể kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt sau ðại hội ñảng bộ từ huyện ñến 
cơ sở. 

- Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo 
của công dân; ñề cao trách nhiệm của cấp uỷ và người ñứng ñầu ñể tập trung giải 
quyết các vụ việc khiếu nại, phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường chỉ ñạo thực hiện tốt 
công tác thi hành án dân sự. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín 
ngưỡng, ñảm bảo kịp thời, ñúng quy ñịnh, 

- Chú trọng công tác xây dựng chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ 
sở; ñẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các bộ luật mới, sửa ñổi bổ sung (Luật ðầu tư, 
Luật Doanh nghiệp, Luật ñất ñai,...), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân 
dân; thực hiện công khai chính sách, quy ñịnh của Nhà nước về ñất ñai, về ngân sách 
ñể nhân dân giám sát thực hiện. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực 
hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện chế ñộ kê khai tài sản, công khai 
sử dụng ngân sách theo quy ñịnh mới.  

3.4. Về quốc phòng an ninh và trật tự xã hội. 

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc huấn luyện, diễn tập và 
tuyển chọn gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2015. Kết hợp với các cấp, các 
ngành làm tốt công tác bảo vệ chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giữ vững an ninh chính 
trị, ñặc biệt làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội trong ñợt ðại hội ñảng từ cơ sở ñến 
huyện; chỉ ñạo giải quyết kịp thời các vụ việc có diễn biễn  phức tạp, làm ảnh hưởng 
ñến an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt các biện pháp nhằm 
giảm thiểu tai nạn giao thông trên ñịa bàn. 

ðiều 2.  HðND huyện giao: 

- UBND huyện tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu  nhiệm vụ  
năm 2015. 

- Thường trực HðND, các Ban và ðại biểu HðND huyện kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược HðND huyện Lâm Thao khoá XVII, kỳ họp thứ mười 
một thông qua ngày  19 tháng 12 năm 2014./. 
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