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NGHỊ QUYẾT
Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Hội
đồng nhân dân huyện Châu Thành về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;
Sau khi xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Ủy ban nhân dân
huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Báo cáo thẩm tra của
các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm 2016
Hội đồng nhân dân huyện tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016.
Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
Hội đồng nhân dân huyện tán thành nội dung những nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp. Trong quá
trình thực hiện, cần đặc biệt quan tâm, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp như sau:
1. Về kinh tế:
- Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật đến nông dân, chuyển dịch cây trồng vật
nuôi phù hợp theo từng địa phương; mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo
hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn, hình thành các khu vực nhân giống lúa, cung
cấp giống lúa chất lượng cao cho nhân dân. Chủ động phòng chống dịch bệnh trên
cây trồng, vật nuôi không để phát tán trên diện rộng. Tăng cường quản lý bảo vệ
rừng, phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, phòng chống cháy rừng. Đảm

bảo điều tiết nguồn nước tưới thủy lợi, sửa chữa kênh mương, vận động nhân dân
trong việc bảo quản kênh. Chủ động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, chống
ngập úng mùa mưa. Khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi trang trại, nuôi trồng
thủy sản. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã
theo Luật Hợp tác xã. Kiểm tra, hỗ trợ các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới theo
kế hoạch; đẩy mạnh thực hiện nâng cao tỷ lệ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông
thôn mới ở các xã bằng nhiều nguồn lực; trong đó tập trung đầu tư cho xã Thái Bình
cơ bản đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.
- Chủ động thực hiện: Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng
cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Nghị định 35/2016/NĐ-CP của Chính phủ
về quản lý sử dụng đất trồng lúa; Chỉ thị 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc
cấm sử dụng xung điện, chất nổ đánh bắt thủy sản.
- Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư hoạt động sản xuất
kinh doanh theo quy định pháp luật; kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp đã
được quy hoạch; kiểm tra, đề xuất xử lý việc tuân thủ các quy định pháp luật của
Doanh nghiệp. Tăng cường: công tác quản lý thị trường, thương mại biên giới; đảm
bảo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai vận động chủ trương:
thực hành tiết kiệm điện; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp
các ngành tỉnh xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ.
- Tăng cường quản lý nhà nước về: xây dựng, cấp phép xây dựng, kiểm tra
chất lượng công trình, thực hiện quy hoạch, dịch vụ công ích, phát triển khoa học và
công nghệ. Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý, sử dụng, quyết toán,
tất toán, chuẩn bị đấu tư các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kiên quyết xử lý
những trường hợp sai phạm; đôn đốc chủ đầu tư cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các dự án trên địa bàn huyện. Đôn đốc Công ty cổ phần đường Biên Hòa triển khai
thực hiện dự án cụm công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ; sớm thực hiện dự án chợ
huyện kết hợp nhà phố, chợ Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Điền, bến xe huyện, …
- Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán,
đảm bảo cân đối ngân sách, thực hiện chi tiết kiệm; Tăng cường kiểm tra, quản lý sử
dụng kinh phí theo dự toán, hiệu quả, đúng mục đích. Thực hiện tốt các chủ trương,
chính sách về tín dụng, hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng theo quy định.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên - môi trường.
Quản lý chặt chẽ 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. Đẩy nhanh việc thu nợ, thu tiền sử dụng đất
tồn tại ở các khu quy hoạch dân cư đã được phê duyệt, thu chuyển mục đích sử dụng
đất. Thực hiện tốt công tác cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với cải
cách thủ tục hành chính. Đảm bảo 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
đăng ký mới đạt yêu cầu cam kết bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt: giao đất tại xã
Ninh Điền cho 103 hộ đồng bào dân tộc; xác minh, giải quyết kịp thời các vụ khiếu
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nại, tranh chấp đất đai. Kiểm tra, đề xuất thu hồi các dự án đã có giấy phép đầu tư
nhưng quá hạn định chưa triển khai thực hiện. Tổ chức điều tra hiện trạng để lập kế
hoạch sử dụng đất năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ chi trả các dự án bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư đang thực hiện, hoàn thiện và triển khai sớm các phương án bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư được duyệt, nhất là phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư “chợ
huyện kết hợp nhà phố chợ ”, chợ Hoà Bình, chợ Thanh Điền; tranh thủ nguồn vốn
Quỹ phát triển đất của tỉnh thực hiện các phương án, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư trên địa bàn huyện.
2. Về văn hóa - xã hội:
Kịp thời củng cố các chức danh sau bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
huyện - xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021; nâng cao chất lượng hoạt động các phòng, ban
theo Đề án Vị trí việc làm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công
tác thanh tra hành chính, thanh tra công vụ; hướng dẫn, quản lý tốt hoạt động tôn
giáo theo quy định pháp luật. Tiếp tục triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP của
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
- Đảm bảo thực hiện tốt: tổng rà soát chế độ, chính sách đối với người có
công; chế độ, chính sách cho các đối tượng, việc lập hồ sơ hưởng chế độ của đối
tượng chính sách; công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và giải quyết, giới thiệu
việc làm; Kế hoạch giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; chương
trình quốc gia bảo vệ trẻ em, chương trình quốc gia bình đẵng giới; Công tác vệ sinh
an toàn lao động, tình hình lao động tại các doanh nghiệp; ngăn chặn, xử lý kịp thời
các vụ việc công nhân đình công - lãn công, tranh chấp lao động tập thể có phát sinh
trên địa bàn.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền: Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các
ngày lễ lớn, 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển; đẩy mạnh hoạt động văn
hóa - văn nghệ và thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa; Nâng cao chất lượng
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hoạt động Trung tâm
Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”. Tăng cường hoạt động Đội kiểm tra liên ngành văn hoá - xã hội huyện,
xã. Phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở.
Duy trì đạt chuẩn quốc gia về giáo dục; phối hợp chính quyền cơ sở vận động
thực hiện tốt phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học phổ
thông những nơi có điều kiện. Đảm bảo công tác: phân luồng sau trung học cơ sở
theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị; Chuẩn bị tốt cơ sở, vật
chất khai giảng năm học mới: xây dựng trường lớp, trang thiết bị dạy và học đúng
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tiến độ và chất lượng, tham gia các lớp chính trị, nghiệp vụ hè. Chú trọng kéo giảm tỷ
lệ học sinh bỏ học.
Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng
khám, chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, y tế dự
phòng; duy trì 3/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế và phấn đấu tăng thêm 3
xã vào cuối năm 2016. Tăng cường công tác: bảo vệ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa
gia đình; chủ động phòng chống dịch bệnh trên người, không để dịch bệnh xảy ra
trên diện rộng. Kiểm tra, xử lý nghiêm về: an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh y tế,
hành nghề y dược tư nhân; phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện và các ngành có liên
quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.
3. Công tác Tư pháp, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
Duy trì tốt giao ban giữa 3 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng. Đẩy
mạnh thực hiện mục tiêu 4 giảm, mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường
tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao
thông trên địa bàn. Tuyên truyền, phản ánh kịp thời các phương thức, thủ đoạn của
bọn tội phạm; Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Thực hiện tốt kế hoạch chống xâm nhập, phòng chống cướp có vũ khí khu vực biên
giới; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới không để xảy ra
điểm nóng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng: Tuần tra nhân
dân, Tổ dân cư tự quản, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
Thực hiện tốt công tác giao ban định kỳ với các huyện Campuchia giáp ranh.
Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phân giới cắm mốc biên giới, bảo vệ đường biên cột
mốc, triển khai xây dựng hoàn thành các công trình chiến đấu và nhà ở cho các chốt
dân quân còn lại trên địa bàn. Đảm bảo tốt công tác: sẵn sàng chiến đấu và huấn
luyện, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, các công trình phòng thủ,
tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, động viên quân nhân dự bị, xây dựng lực lượng
dân quân tự vệ, phòng không nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xã, thị trấn
vững mạnh toàn diện, giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối
tượng 5 đúng quy định. Tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản
đồ và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã (Biên Giới, Thái Bình, Long Vĩnh) đúng
thời gian quy định. Triển khai thực hiện các đề án xây dựng lực lượng vũ trang,
phòng không nhân dân. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết nhiệm vụ quân sự
quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh đúng thời
gian quy định.
Thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch, phúc tra việc thực hiện kết
luận của thanh tra, lịch tiếp công dân theo Luật định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc
việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức theo quy định. Giải
quyết kịp thời, đúng pháp luật: đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan
phòng chống tham nhũng theo thẩm quyền.
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Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành, lấy ý
kiến các dự thảo Luật theo chỉ đạo của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày pháp
luật”; tăng cường tuyên truyền - phổ biến - giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu
động; kiểm tra nghiệp vụ tư pháp, công tác tư pháp theo kế hoạch. Nâng cao chất
lượng xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh
tiến độ thực hiện số vụ việc có điều kiện thi hành án dân sự.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày được Hội đồng
nhân dân huyện thông qua.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao 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 Nghị quyết, đánh
giá và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân
dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát việc 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
huyện vận động nhân dân trên địa bàn huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI, nhiệm
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2016./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT HU;
- Các P, B, ngành, đoàn thể huyện;
- HĐND xã, thị trấn;
- LĐ.VP, CV (Thảo P);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trương Văn Nhạn
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