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     Số:       /2017/NQ – HĐND 

(DỰ THẢO) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Bắc Kạn, ngày      tháng 12 năm 2017 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Báo cáo số    /BC-

UBND ngày         tháng 11 năm 2017 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

quốc phòng - an ninh năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân 

dân và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2017 

Năm 2017, cấp uỷ, chính quyền các cấp và các ngành đã nỗ lực chủ động 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến 

tích cực: Tăng trưởng kinh tế đạt khá; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 

đạt kế hoạch đề ra; các lĩnh vực y tế, văn hóa, an sinh xã hội được đảm bảo; 

quốc phòng - an ninh được giữ vững.  

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế: một số chỉ tiêu 

cơ bản không đạt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; hoạt động 

công nghiệp còn khó khăn, nhiều dự án công nghiệp ngừng hoạt động hoặc hoạt 

động cầm chừng, số doanh nghiệp hoạt động nhưng không có phát sinh thuế chiếm 

tỷ lệ cao ; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và lâm sản còn nhiều hạn chế. 

Điều 2. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 

1. Mục tiêu tổng quát 

Thực hiện các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 

phát. Phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, gắn với sản xuất hàng hóa và chế 

biến nông, lâm sản và xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển công nghiệp 

chế biến sâu khoáng sản; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ 

tầng nông thôn; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch. Đảm bảo an sinh và phúc 

lợi xã hội, chú trọng giảm nghèo bền vững. Phát triển giáo dục – đào tạo, nâng 
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cao chất lượng nguồn nhân lực. Ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí 

hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 

tăng cường thu hút, xúc tiến đầu tư; tinh giản biên chế gắn với cải cách công chức, 

công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh 

tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. 

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu  

a) Tổng sản phẩm GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 6,3-6,7% so với năm 

2017, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,5-4,0%; Khu vực 

Công nghiệp – Xây dựng tăng 7,0-8,0%; Khu vực Dịch vụ tăng 7,5-7,9%. 

b) GRDP bình quân đầu người đạt trên 30-31 triệu đồng/người. 

c) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 579 tỷ đồng. 

d) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 175.000 tấn; Diện tích trồng 

rừng mới đạt trên 6.200 ha. Duy trì tỷ che phủ rừng là 71,4%. 

đ) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 

10%. 

e) Xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới: 7 xã. Thành lập mới 16 hợp tác 

xã. Tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 98%. 

f) Tạo việc làm mới cho khoảng 5.000 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2-

2,5%; riêng các huyện nghèo 30a giảm 3-4%/năm. 

g) Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm: trên 8 xã. Tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế: 95,5%. 

h) Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 8 trường. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT 

quốc gia duy trì trên 90%. 

i) Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù 

hợp với vị trí việc trên 90%. Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên 

môn từ trung cấp trở lên chiếm trên 90%. 

k) Tỷ lệ khám phá án đạt trên 85%. 

l) Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng cho các đối tượng: 100%. 

m) Giảm cả 3 tiêu chí về vi phạm luật giao thông đường bộ (Số vụ, số 

người chết, số người bị thương) so với năm 2017. 

Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

1.  Về phát triển kinh tế 

Tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 02/3/2017 của 

Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (Khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp 
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tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao 

động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng các 

ngành/khu vực gắn với điều kiện phát triển của tỉnh. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế 

xã hội giai đoạn 2011 - 2020: Thực hiện các giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh 

thuận lợi; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với phát triển và ứng dụng khoa học, công 

nghệ, tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 

xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hệ thống hạ tầng nông 

thôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ các dự 

án ODA trên địa bàn tỉnh. 

a) Phát triển Nông, lâm nghiệp: Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp 

theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới theo 

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, Quyết định số 

851/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện chính sách 

hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020, Đề án 

mỗi xã một sản phẩm và thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất phát 

triển sản xuất, trồng cây dược liệu theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 

11/4/2017 của HĐND tỉnh; UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 

1131/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 về việc  phê duyệt Đề án về chính sách hỗ trợ 

các doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất thực hiện các dự án phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp, trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Phát triển hợp tác xã, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, thực hiện hiệu 

quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, trong đó: 

Thành lập mới và có giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông lâm nghiệp hoạt động có 

hiệu quả; Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại 

mà nòng cốt là hợp tác xã, tổ hợp tác và các trang trại, gia trại, thực hiện có hiệu 

quả Đề án mỗi xã một sản phẩm. 

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất Đông Xuân 2018 và vụ mùa năm 

2018 theo đúng khung thời vụ, chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ 

sâu bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; áp dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật để tăng năng suất và sản lượng một số loài cây ăn quả, cây trồng 

giá trị. 

Tăng cường việc thống kê, kiểm soát, đẩy mạnh việc khai thác gỗ rừng 

trồng cũng như tận thu các sản phẩm từ rừng. Đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn. 

Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, nhất là công tác quản lý rừng 

đặc dụng theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định. 

b) Phát triển công nghiệp: Tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp có 

tiềm năng, thế mạnh mà trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và chế 
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biến sâu khoáng sản theo Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành 

Công Thương của tỉnh Bắc Kạn và Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020; tiếp tục tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp đi vào hoạt động, hoạt động ổn định và tăng khả năng cạnh tranh, thích ứng 

với thị trường. Đôn đốc, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà 

máy đang tạm dừng sản xuất hoạt động trở lại. Đánh giá và xem xét tiếp tục triển 

khai thực hiện đề án ấn định thuế trong khai thác khoáng sản năm 2018.  

c) Đầu tư xây dựng cơ bản: Tăng cường quản lý đầu tư và đầu tư theo Luật 

Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Thực 

hiện đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Nâng cao 

năng lực và trách nhiệm của chủ đầu tư theo Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ 

bản trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án thực 

hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn; Tiếp tục tăng cường các biện pháp 

vận động tài trợ vốn ODA và các nguồn vốn khác. Xây dựng dự án đầu tư theo 

hình thức PPP. 

d) Phát triển dịch vụ: Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, 

trọng tâm là du lịch Hồ Ba Bể, du lịch sinh thái gắn với tìm hiểu văn hóa địa 

phương. Phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như: Viễn thông, 

công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng,….; khuyến khích đầu tư, phát triển 

các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao,… 

2. Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị 

quyết của Tỉnh ủy, Đề án, Chương trình hành động của UBND tỉnh Bắc Kạn. Tiếp 

tục đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp nhà nước. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư. 

3. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu. Tổ chức thực hiện tốt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm 

dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân 

sách từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020. 

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 622/QĐ-TTG ngày 

10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Phát triển hệ thống an sinh xã hội và tăng cường công tác bảo vệ chăm 

sóc sức khỏe nhân dân. 

Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường 

lao động, ổn định và phát triển thị trường xuất khẩu lao động theo Quyết định số 

192/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch thực hiện 

Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 – 2020. Thực hiện tốt các 

chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi đối với người có công, các đối tượng yếu thế 

trong xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công 

theo quy định. 

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn 
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về kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai 

đoạn 2016 – 2020 và Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch số 

82/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020.   

 Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động 

phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh. Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, dân số - 

kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Mở 

rộng diện bao phủ của hệ thống bảo hiểm y tế. Xây dựng Đề án thành lập Bệnh 

viện y dược cổ truyền gắn với phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. 

5. Phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời 

sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế.  

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, bảo tồn và phát huy 

các di sản văn hóa dân tộc. Phát triển phong trào thể dục, thể thao để nâng cao 

thể chất. Thực hiện hiệu quả chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 

của phụ nữ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chú 

trọng công tác người cao tuổi, người khuyết tật. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 

155/KH-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020. 

Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo. Tăng cường công tác quản lý 

người nghiện và cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả Trung tâm Chữa bệnh – 

Giáo dục lao động xã hội. 

6. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên 

nghiệp; Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2015 của Tỉnh ủy 

Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 

860/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê 

duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020, Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.  

Tổ chức thực hiện tốt Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao 

hiệu quả hoạt động công vụ. 

Tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Chỉ thị số 34-CT/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung xử 

lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.  

7. Đảm bảo quốc phòng an ninh: Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, chú trọng 

vùng sâu, vùng xa. Tăng cường kết cấu hạ tầng quốc phòng - an ninh (CT229) 
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và tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai 

nạn giao thông./. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh đạt hiệu quả.  

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

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát thực hiện Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan của chính quyền động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân 

dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, kỳ họp 

thứ bảy thông qua ngày     tháng 12 năm 2017    và có hiệu lực từ ngày    tháng 

12 năm 2017./. 
 

Nơi nhận:  
- UBTV Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- VPQH, VPCP, VPCTN; 

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT Huyện (Thành) uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ  

các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- LĐVP; 

- Phòng TH; 

- Lưu VT, HS. 

CHỦ TỊCH 
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