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Căn cứ Luật tổ chức chỉnh quyền địa phượng ngày 19 tháng 6 năm 2015; \
Sau khi xem xét Tờ trình sổ 3490/ĨT'r- UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2018, Bảo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ỷ  kiến thảo luận, 
thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kỉnh tế - xã hội 
năm 2017

Năm 2017, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các cấp, các 
ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã và đang quyết tâm, 
nỗ lực trong tổ chức thực hiện Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá đạt 10,84%, 
thu ngân sách tăng cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được 
triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ...;

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh té, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số 
lĩnh vực (quản lý doanh nghiệp, đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự an toàn 
giao thông..) có mặt còn hạn chế, Việc triển khai thực hiện các két luận của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy có việc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa rõ nét, tiến độ thực 
hiện một số Đe án phát triển KT-XH, tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri ở một số lĩnh vực chậm. Cải cách hành chính đã có chuyển biến tích cực, 
song có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất và 
đời sống nhân dân chậm được cải thiện...;

Điều 2. Mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018
1. Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh thực hiện Đồ án đổi mới định hướng đầu 

tư và mô hình tăng trưởng, các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại



hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh. Bảo đảm an sinh xấ hội, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chù động phòng, chống thiên tai; nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đẩy 
mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiét 
kiệm, chống lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018:
- Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá SS2010) tăng 11% so với ước thực hiện 2017.
- GRDP bình quân đầu người 53,7 triệu đồng, tăng 10,5% so với ước thực 

hiện 2017.
- Cơ cấu kinh tế năm 2018 phấn đấu đạt: Nông lâm ngư nghiệp: 9,7%, 

Công nghiệp - xây dựng: 61,3%, Dịch vụ: 29%.
- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS2010) tăng 13,9% so với ước thực 

hiện 2017.
- Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá SS2010) tăng 1,5% so vói ước thực hiện 2017.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.070 triệu USD, tăng 18,8% so với ước thực 

hiện năm 2017.
- Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 22.300 tỷ 

đồng, tăng 16,6% so vói năm 2017.
- Thu cân đổi ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 6.808 tỷ đồng {thu nội 

địa 5.403 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.405 tỷ đồng), tăng 10,7% so với 
ước thực hiện 2017.

- Vốn đầu tư toàn xã hội: 35.440 tỷ đồng, tăng 20,5% so vói ước thực hiện 2017.
-Năng suất lao động đạt 92,7 triệu đồng, tăng 10,6% so với 2017.
- Giảm tỷ lệ sinh dân số 0,1%0.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng còn 11,2%.
- Sổ bác sỹ /10.000 dân đạt 6,97 bác sỹ.
- Số giường bệnh /10.000 dân đạt 21,8 giường.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3% so vói năm 2017.
- Giải quyết việc làm mới cho 16.250 người, trong đó xuất khẩu lao động: 

1.000 người.
- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 3,2%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%, trong đó đào tạo có chứng chỉ, bằng 

cấp 51%.
- Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đến cuối năm đạt 86,5%.
- Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình vãn hóa đạt 88%.
- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước họp vệ sinh theo tiêu chí mói 

đạt 94,3%; ữong đó nước sạch theo TCYT 53%.
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- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 100%, ừong đó xử lý 100%. Tỷ lệ rác thải 
nông thôn được thu gom 97%, trong đó xử lý 80%.

- Tỷ lệ các cụm công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập 
trung đạt 12,5%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp/ tổng lao động xã hội còn 39%.
- Đến hét năm 2018, toàn tỉnh có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mói; huyện Thanh 

Liêm đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới;

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 36,8%.
-Diện tích nhà ở bình quân đạt 26,54 m2/ngưòi. * j
- Giảm tai nạn giao thông cả năm >5%. í'

Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công 

nghiệp hóa nông nghiệp; tích tụ ruộng đất, thu hút đầu tư, sản xuất cây trồng hàng 
hóa chất lượng cao. Đánh giá hiệu quả các chương trình, đề án để có giải pháp, cơ 
chế, chính sách nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao ừong sản xuất nông 
nghiệp. Quan tâm đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
nông nghiệp, nâng cao giá trị các lĩnh vực sản xuất gắn với công tác bảo vệ môi 
trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt quan tâm thực hiện các 
Đề án phát triển chăn nuôi và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 
chú trọng các giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư. Khắc
phục, giải quyết dứt điểm các tồn tại các doanh nghiệp phản ánh, cải thiện tích 
cực môi trường đầu tư; Thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh với nhà đầu từ, 
thúc đẩy sản xuất kinh doanh.. .Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm 
về thương mại, dịch vụ, du lịch của Tỉnh, quyết liệt chỉ đạo thực hiện Kết luận số 
74-KL/TƯ, ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ về các vấn đề liên quan đến khu 
du lịch Tam Chúc, Ba Sao. Ị

3. Rà soát, quản lý chặt chẽ các quy hoạch. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự 
án đầu tư gắn với thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016 - 2020 đã phê duyệt. Huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện 
xã hội hóa để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn; các chương trình đảm 
bảo an sinh xã hội; chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh {đô thị Phủ Lý, 
đô thị Duy Tiên...); chương trình xây dựng nông thôn mớj với mục tiêu phấn đấu 
huyện Thanh Liêm đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các 
xấ đã đạt nông thôn mói.
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4. Tăng cường quản lý thu, thu đúng, kịp thời, chống thất thu, chuyển giá, 
hạn chế nợ đọng ngân sách; thường xuyền rà soát các cơ sở, căn cứ thu để điều 
chỉnh kịp thời, phù hợp; phấn đấu tăng dần tỷ trọng thu nội địa, thu từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2018.

5. Nắm chắc tình hình và chủ động giải quyết các vấn đề về an ninh, trật 
tự để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh 
phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường đối 
thoại, giải quyết đơn thư tại cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc 
khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri tồn đọng, kéo dài; khẩn trương, 
tập trung giải quyết các nội dung mà cử tri và nhân dân kiến nghị. Nhất là 
những ý kiến đã trả lời nhưng chậm giải quyết.

6. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa -  xã hội, chăm lo đòi sống của nhân dân. 
Tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho hộ nghèo, 
các chính sách an sinh xã hội. Triển khai các Nghị quyết Trung ương ố khóa xn về 
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe và dân số trong tình hình mới.

7. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt 
là đất đai, khoáng sản, môi trường, cung cấp nước sạch, quản lý xe quả tải 
trọng...Khắc phục có hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tăng 
cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường họp vi phạm.

8. Đẩy manh cải cách hành chính, ừọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng 
cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi 
công vụ, nhiệm vụ. Rà soát, xây dựng, điều chỉnh lập thời các cơ chế, chính 
sách, đảm bảo phù họp với quy định pháp luật và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - 
xã hội phát triển. Triển khai có hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung 
ương về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm 
tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội.

9. Rà soát, đánh giá, kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với các Nghị quyết chuyên đề 
của Tỉnh ủy và Ké hoạch thực hiện của ƯBND tỉnh, đề xuất điều chỉnh mục 
tiêu phù họp thực tế và xu hướng phát triển, các nhiệm vụ, giải pháp cần. tập 
trung thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Điều 4. Tổ chửc thưc hiên•  •

1. Giao ủ y  ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận 

động các tầng lóp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh.
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4. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, Nhân dân và các lực 
lượng vũ trang trong tỉnh phát huy két quả đạt được trong năm 2017, nỗ lực phấn 
đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khoá XVIII, kỳ 
họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp; Kế hoạch-ĐT; Tài cịúnh;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tinh;
- Đoàn ĐBQH tinh;
- Các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tinh;
- Lưu: VT.


