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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN TRÀ ÔN                                Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

            

   Số: 10/NQ-HĐND                             Trà Ôn, ngày 19 tháng 12 năm 2019              

NGHỊ QUYẾT 

Đánh giá tình hình Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 

 năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN,  

KHOÁ XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 10 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015;  

Sau khi xem xét Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- 

An ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện, Báo 

cáo của các cơ quan Tư pháp và kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội, Ban Pháp chế- 

HĐND huyện, Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tham gia xây 

dựng chính quyền năm 2019, đại biểu HĐND huyện thảo luận và thống nhất,
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2020 được nêu trong Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện, các cơ quan Tư pháp và Báo cáo 

thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện. 

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn đề cần thống nhất để tập trung chỉ 

đạo và điều hành như sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019:     

Với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, sự nổ lực của các 

phòng, ban huyện, UBND xã- thị trấn, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể và sự đồng thuận của nhân dân đã thực hiện đạt 20/20 chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc 

phòng- an ninh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung theo Nghị quyết của HĐND huyện.  

 Kinh tế tiếp tục phát triển; chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp đúng định hướng; 

thu nhập bình quân đầu người đạt 34 Trđ, tăng 03 Trđ/người/năm; tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu được giao; công 

tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo 

có hiệu quả. 

 Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được đảm bảo, nhưng 

một số vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội còn xảy ra, nhất là trộm cắp tài sản, cướp 

giật tài sản; một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt công tác quản lý tài chính, ngân sách 

tại đơn vị.  

2. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 

năm 2020: 

  Hội đồng nhân dân huyện cơ bản nhất trí với những giải pháp chủ yếu về quản lý và 

điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 của 

UBND huyện. Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020, UBND huyện cần tổ chức 

thực hiện các giải pháp cơ bản sau đây:  
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 2.1. Một số chỉ tiêu năm 2020: 

Stt Nội dung chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2019 

Nghị quyết 

2020 

Tăng, 

giảm so thực 

hiện 2019 

(%) 

1 
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Tỷ 3.590,668 3.717,811 Tăng 3,54 

Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp Tỷ 3.303,871 3.425,991 Tăng 3,7 

2 Giá trị sản xuất CN- tiểu thủ công nghiệp Tỷ 529,514 566,852 Tăng 7,05 

3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ 3.690,679 4.133,560 Tăng 12 

4 
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ 

khác Tỷ 804,843 893,376 Tăng 11 

5 
Thu ngân sách Nhà nước  

Trong đó: Thu cân đối ngân sách 

Tỷ 

Tỷ 

67,160 

65,960 

73,360 

69,200 

Tăng 9,2 

Tăng 4,9  

6 Chi cân đối ngân sách địa phương  

 

Tỷ 600,807 558,855 

Tăng 23,9 

(so với dự 

toán năm 

2019 

7 Thu nhập bình quân đầu người/năm  Tr.đ 34 36,5 Tăng 7,3 

 Riêng xã nông thôn mới Tr.đ 45 50 Tăng 11,11 

8 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên  % 0,76 0,76 Duy trì 

9 
Giảm tỷ lệ hộ nghèo 

Trong đó: Giảm hộ nghèo trong D.tộc Khmer 

% 

% Giảm 1,52 

Giảm 8,8 

Giảm 1,1 (420 

hộ) 

Giảm 5 (130 

hộ) 

- 

10 
Tạo thêm việc làm mới cho người lao động  

Trong đó: đưa người đi lao động nước ngoài 

Người 

Người 

1.365 

317 

1.300 

315 

Giảm 4,8 

Giảm 0,7 

11 Lao động đang làm việc có chuyên môn KT  % 66,5 75 Tăng 12,78% 

Trong đó: Tỉ lệ lao động đang làm việc đã qua 

đào tạo (có chứng chỉ nghề) 
% 26,3 28 Tăng 6,4 

12 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 

dưới 
% 7,64 7,5 Giảm 1,9 

13 Tỷ lệ bao phủ BHYT  % 90,52 92 Tăng 1,63 

14 Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo  % 100 100 Duy trì 

15 Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1  % 100 100 
Duy trì 

16 Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom  % 100 100 Duy trì 

17 Tỷ lệ hộ dân ở nông thôn sử dụng điện lưới 

quốc gia 

Trong đó: Điện kế chính (nông thôn) đạt 

% 

 

 

% 

99,74 

 

99,21 

99,74 

 

99,65 

Duy trì 

Tăng 0,44 

18 

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy: 

+ Đô thị  

+ Nông thôn 

% 

 

% 

99,86 

 

82,46 

     99,86 

       88 

Duy trì 

Tăng 6,7 

19 Phấn đấu thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới xã 01         01 Duy trì 
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 2.2. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: 

  2.2.1. Lĩnh vực kinh tế: 

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp bằng 

những giải pháp thiết thực, nhân rộng kịp thời các mô hình có hiệu quả, tổ chức chuyển giao 

khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, để giảm chi phí giá thành nâng cao lợi nhuận, đưa giá 

trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,54%; thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng 

nông thôn mới, tăng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Thành); tăng cường kiểm tra, 

quản lý khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước gắn với bảo vệ môi 

trường; chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. 

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành công thương, Kế hoạch phát 

triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp theo hướng quảng bá tiềm năng thế mạnh của 

huyện để mời gọi thu hút đầu tư theo danh mục, kịp thời hỗ trợ hoạt động của các cơ sở sản 

xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu 

thủ công nghiệp, tăng 7,05%. 

  Tổ chức liên kết các đầu mối tiêu thụ để tìm đầu ra cho các sản phẩm. Hỗ trợ nâng cao 

khả năng dự báo, thông tin thị trường cho các doanh nghiệp, người sản xuất để đáp ứng yêu 

cầu về thông tin; tăng cường công tác kiểm tra quản lý thị trường, phòng chống hàng gian, 

hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

  Triển khai các biện pháp, khai thác quản lý các nguồn thu, thu hồi nợ đọng, thực hành 

tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách; tập trung đẩy mạnh thu các nguồn thu đạt theo chỉ tiêu Kế 

hoạch được giao; đẩy mạnh triển khai các công trình xây dựng cơ bản năm 2020, nhất là 

các công trình thuộc xã điểm nông thôn mới.  

  2.2.2. Lĩnh vực Văn hóa- Xã hội:  

  Tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa- thông tin, tiếp tục nâng cao 

chất lượng hoạt động Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã. Nâng cao chất lượng 

thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh; nâng chất ấp- khu văn hóa, hộ gia đình văn hóa; đề ra các giải 

pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển du lịch, tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch trong phát triển 

kinh tế- xã hội của huyện, mời gọi tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự 

án phát triển du lịch. 

  Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý giáo dục, chất lượng học sinh các cấp, 

tăng cường triển khai đề án nhà vệ sinh; chuẩn bị các điều kiện tiến tới chương trình giáo dục 

phổ thông mới; phấn đấu tăng thêm 05 trường đạt chuẩn quốc gia (lũy kế 40/61 trường); 

nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 

dưới 5 tuổi còn dưới 7,5%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,76%; Bảo hiểm y tế toàn dân 

đạt 92%; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc Khmer 

các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và 

giảm nghèo bền vững, phấn đấu kéo giảm ít nhất 1,1% tỷ lệ hộ nghèo (420 hộ), giảm 5% hộ 

nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer (130 hộ). 

  2.2.3. Lĩnh vực Quốc phòng- An ninh: 

  Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và kiểm tra trực sẵn sàng chiến 

đấu; thực hiện đúng quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt 

chỉ tiêu số lượng, đảm bảo chất lượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; 

tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối tượng. 

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, đảm 

bảo an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; phát động phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng chống tội 

phạm để nhân rộng kịp thời. 
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 3. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính: 

  Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các phòng, ban huyện, UBND các xã- 

thị trấn, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả.  

  Thực hiện đúng quy trình đánh giá phân loại công chức, viên chức, quy trình điều 

động, bổ nhiệm cán bộ, công chức để đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ được phân 

công. Nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ, công chức- viên chức thuộc các 

phòng, ban huyện, UBND các xã- thị trấn. 

 Tiếp tục nâng chất thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa hiện đại của huyện, một 

cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ; nâng cao 

hiệu quả công tác cải cách hành chính, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phục vụ cho tổ chức, cá 

nhân; tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả đúng hạn đạt 100%, phấn đấu trả kết quả trước 

hạn 5%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình đã đăng ký. 

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, yêu cầu phản ánh của 

công dân một cách kịp thời đúng hạn, đúng luật. 

  Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Giao Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Trà Ôn, khoá XI, nhiệm kỳ 2016- 

2021, kỳ họp lần thứ 10, thông qua ngày 19/12/2019./. 

 

Nơi nhận:                                                                           CHỦ TỊCH 
- TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh (b/c);               
- TT.HU (b/c); 

- ĐB.HĐND huyện;  

- UBND huyện, các phòng, ban huyện;                                                     

- HĐND, UBND xã- thị trấn; 

- Trang Website;       

- Lưu: VT. 
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