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NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm
2003;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 về Kế hoạch
phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Sau khi xem xét các Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân huyện, Báo cáo số 199/BC-TA ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Tòa án nhân dân
huyện, Báo cáo số 199/BC-VKS-VP ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Viện Kiểm sát nhân dân
huyện; Báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội
đồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2014
Hội đồng nhân dân huyện tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện, thống nhất với Báo
cáo công tác năm 2014 của Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện trình tại
kỳ họp.
Điều 2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
1. Mục tiêu tổng quát
Phát triển toàn diện nền kinh tế trên cơ sở phát huy tốt các tiềm năng lợi thế và khắc
phục những khó khăn hạn chế nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, hiệu quả và bền
vững. Cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của người dân, đảm bảo an
sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt cải cách hành chính. Tạo sự đồng thuận sâu
rộng trong các tầng lớp nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng và an
ninh.
2. Chỉ tiêu: 14 chỉ tiêu theo Ủy ban nhân dân tỉnh quy định
a) Các chỉ tiêu kinh tế:
- Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu theo giá 2010: 9.532 tỷ đồng,
tăng 10% so ước thực hiện 2014.
- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá 2010: 4.598 tỷ đồng, tăng 5,9%
so ước thực hiện 2014.
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- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn theo giá 2010: 3.800 tỷ đồng,
tăng 14,2% so ước thực hiện 2014.
- Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ trên địa bàn theo giá 2010: 1.134 tỷ đồng, tăng
14% so ước thực hiện 2014.
- Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn: Dự toán tỉnh giao 92,7 tỷ đồng, dự toán
huyện 97,335 tỷ đồng (phấn đấu tăng 5% dự toán tỉnh giao).
- Chi ngân sách Nhà nước địa phương: Dự toán tỉnh giao 367,066 tỷ đồng, dự toán
huyện giao 371,701 tỷ đồng.
- Diện tích gieo trồng cây hàng năm: trên 60.000 ha (kể cả 4.900 ha mía gốc).
b) Các chỉ tiêu về xã hội:
- Tỷ lệ hộ nghèo: giảm 2%
- Số bác sỹ, số giường bệnh bình quân trên vạn dân:
Số bác sỹ: 4/ 1 vạn dân;
Số giường bệnh: 12,1/ 1 vạn dân;
- Số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, giáo dục tiểu học, giáo dục trung
học cơ sở: 15/ 15 xã - thị trấn.
- Số lao động có việc làm tăng thêm: 4.000 lao động.
c) Các chỉ tiêu về môi trường:
- Tỷ lệ hộ dân cư dùng nước hợp vệ sinh: trên 90%; Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng hố xí hợp
vệ sinh: trên 90%.
- Tỷ lệ hộ dân cư ở nông thôn dùng điện sinh hoạt: trên 99%.
- Xây dựng nông thôn mới: chọn xã điểm An Bình; tiếp tục đầu tư xã điểm Thanh Điền
đạt tiêu chí nông thôn mới và tập trung đầu tư cho xã điểm An Bình phấn đấu đạt nông thôn
mới.
Điều 3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu
Hội đồng nhân dân huyện tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Ủy ban nhân dân huyện
và các báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện trình tại kỳ họp với những giải
pháp trọng tâm sau đây:
1. Thực hiện tốt các giải pháp, chính sách của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành: kích thích kinh tế, kiềm chế lạm phát, nâng chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh
tranh của nền kinh tế. Tích cực khai thác tiềm năng, nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng phát triển bền vững.
a) Phát triển nông nghiệp và nông thôn:
Tăng cường công tác chuyển giao kỹ thuật các chương trình đến nông dân theo kế
hoạch của tỉnh; nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh
đồng mẫu lớn. Bảo đảm diện tích gieo trồng một số cây trồng chủ lực: lúa 39.000 ha, mì
10.500 ha, mía 5.600 ha. Xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản phẩm cho
nông dân, hình thành các khu công nghiệp chế biến nông sản; phát triển giống lúa chất lượng
cao ở xã Thanh Điền. Tiếp tục kiên cố hóa các tuyến kênh quan trọng, đảm bảo nguồn nước
tưới tiêu theo hợp đồng.
b) Phát triển công nghiệp-xây dựng:
Đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư (Công Ty cổ phần Đường Biên Hòa) có kế hoạch triển khai
thực hiện dự án cụm công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ. Hoàn thiện hồ sơ các dự án có quy
hoạch, Tỉnh đã cho chủ trương như: Lập phương án bồi thường, thu hồi đất chợ huyện; Đấu
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giá quyền sử dụng đất chợ Hòa Bình, chợ Thanh Điền. Theo dõi tiến độ, hỗ trợ nhà đầu tư
thực hiện các dự án; kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các dự án nhà đầu tư chậm triển khai.
c) Phát triển thương mại-dịch vụ:
- Tiếp tục triển khai thực hiện: Kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu
năm 2014 - 2015; Kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ giai đoạn 2012 - 2015; Kế hoạch
triển khai Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẽ trên địa bàn huyện giai đoạn 2012
- 2020; Hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân về thủ tục đầu tư sản xuất tại Campuchia theo Công
văn số 1699/UBND-KTTH của UBND tỉnh.
- Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống gian lận thương mại; xử lý nghiêm các
vi phạm về đo lường, chất lượng, buôn bán trái phép qua biên giới.
d) Công tác tài chính - tín dụng:
- Phấn đấu thu vượt dự toán ngân sách để đảm bảo chi theo dự toán và nhu cầu bức
bách, thiết yếu. Đẩy mạnh công tác thu ngay từ đầu năm, nhất là những nguồn thu có tỷ trọng
lớn; xử lý có hiệu quả nợ thuế tồn đọng.
- Tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng dự toán, vốn ngân sách. Phát huy quyền tự chủ
tài chính của đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.
e) Công tác xây dựng cơ bản
Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý, chấp hành chế độ báo cáo của các đơn vị được
giao làm chủ đầu tư. Các ngành huyện tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát theo chức năng.
Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác quyết toán, tất toán dự án hoàn thành. Kiên quyết xử lý
những sai phạm theo thẩm quyền của chủ đầu tư, của cấp quyết định đầu tư.
2. Tập trung giải quyết tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát
triển quỹ đất:
Tăng cường quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm: lấn chiếm đất công, đất lâm
nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái
phép, hành vi gây ô nhiễm môi trường; trong đó nâng cao trách nhiệm chính quyền cấp cơ
sở xử lý theo thẩm quyền, hoặc kịp thời lập biên bản đề nghị cấp trên xử lý hành vi vi phạm
về tài nguyên và môi trường. Đảm bảo 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng
ký mới đạt yêu cầu cam kết bảo vệ môi trường. Xử lý kịp thời các vụ, việc tranh chấp,
khiếu nại về đất đai, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người; có giải pháp giải
quyết hiệu quả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trùng thửa, hết thời hạn ghi trong
giấy chứng nhận.
- Nhanh chóng xây dựng Đề án trình Tỉnh xin đổi đất, thanh lý đất công để xây dựng
công trình phúc lợi an sinh xã hội. Đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các phương án, dự án
đền bù giải tỏa mặt bằng, quỹ đất sạch đã có chủ trương, có phê duyệt.
3. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội :
- Thực hiện tốt chương trình, chỉ tiêu: chăm lo gia đình chính sách, người có công với
cách mạng; giải quyết, giới thiệu việc làm; giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân
dân, làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, Quyết định 22/2013/QĐ-TTg xây nhà ở cho
người có công với cách mạng; tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công cách
mạng.
- Duy trì đạt chuẩn quốc gia về giáo dục; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu
học, trung học cơ sở, thực hiện có hiệu quả phổ cập trung học phổ thông theo kế hoạch; kéo
giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.
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- Tiếp tục duy trì 15/15 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, thực hiện tốt
các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho
nhân dân; chủ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá – thể dục thể thao; nâng
cao chất lượng và phấn đấu đạt 13/15 (tăng 01) Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng
đồng hoạt động hiệu quả. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”.
4. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:
- Về quốc phòng: Tiếp tục tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân
dân. Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện; động viên quân
nhân dự bị, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện đạt 100%. Tuyển chọn gọi công dân
nhập ngũ đạt chỉ tiêu 100% ở 2 cấp. Tăng cường công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa
bình hữu nghị và phát triển.
- Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội: Tăng cường thực hiện mục tiêu 4 giảm:
trong đó tập trung xây dựng “văn hoá giao thông”, kéo giảm số tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí
(số vụ, số người chết, số người bị thương); xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy; tuyên truyền,
phản ánh kịp thời các phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm. Củng cố, nâng cao chất lượng
hoạt động: tổ dân cư tự quản, lực lượng tuần tra nhân dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc”. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chống xâm nhập, phòng chống cướp có vũ khí
khu vực biên giới.
5. Tăng cường công tác Tư pháp, Thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực
hành tiết kiệm chống lãng phí. Giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo:
- Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
Tăng cường: thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, trong đó
chú trọng công tác tự kiểm tra theo thẩm quyền; kiểm soát thủ tục hành chính; trợ giúp pháp
lý về vùng sâu, vùng xa, đảm bảo 100% vụ, việc có yêu cầu được hỗ trợ kịp thời.
- Đảm bảo: tiến độ triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch, chỉ đạo của
cấp thẩm quyền; lịch tiếp công dân theo Luật định.
- Tăng cường công tác thanh - kiểm tra về quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản,
quản lý vốn, tài sản nhà nước nhằm ngăn chặn tình trạng tham ô, lãng phí. Giải quyết kịp thời,
đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, nhất là thời điểm phục vụ Đại hội
Đảng các cấp.
6. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
Đẩy mạnh thực hiện nâng cao tỷ lệ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ở
14 xã bằng nhiều nguồn lực. Trong đó, chú trọng vận động các tầng lớp nhân dân, doanh
nghiệp cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.
7. Thực hiện 3 chương trình đột phá:
a) Chương trình phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2012 - 2015,
trọng tâm là hạ tầng giao thông:
Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đột phá về hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là lĩnh
vực giao thông bằng nhiều nguồn vốn huy động.
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Tập trung: ưu tiên thanh toán nợ; hoàn thành các dự án giao thông chuyển tiếp; đầu tư
mới: theo dự án tỉnh dự kiến, tỉnh có chủ trương, cơ sở hạ tầng xã điểm Thanh Điền đạt chuẩn
nông thôn mới, giao thông xã nghèo - khó khăn theo quy hoạch.
b) Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2015
Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính huyện, xã - thị trấn;
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Xử lý
nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân. Tiếp tục thực hiện nhân rộng Đề
án nhận và giao trả hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tiếp tại Ủy ban nhân
dân 11 xã còn lại.
c) Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2012 - 2015:
Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, tạo nguồn đội ngũ kế thừa, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ được giao. Giữ vững 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đạt
chuẩn chuyên môn, và nâng dần tỷ lệ trên chuẩn; đảm bảo năm 2015 tỷ lệ cán bộ xã và công
chức xã đạt chuẩn chuyên môn.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện
thông qua.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện
theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này và định kỳ có
đánh giá, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội
đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân vận động mọi tầng lớp
nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm
2015 của huyện.
Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa X, kỳ họp thứ 9
thông qua./.
Nơi nhận:
- TT.HĐND tỉnh;
- Ban PC HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT.Huyện ủy;
- UBND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT.HĐND xã, thị trấn;
- Phòng Tư pháp;
- LĐ và CV.VP;
- Lưu VT (KH 9).
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