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TỜ TRÌNH                                                                                                              

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

hội,đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 

2018gồm các nội dung sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Nghị quyết về kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng năm 

2018 xác định các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, đảm bảo thực hiện theo đúng 

theo các mục tiêu của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 

và Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của HĐND tỉnh. 

II. Nội dung Nghị quyết. 

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 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. Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018 

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế 

DỰ THẢO 
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- 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%. 

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

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

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 175.000 tấn. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10%. 

- Diện tích trồng rừng mới đạt trên 6.200 ha. 

- Thành lập mới 16 hợp tác xã. 

2.2. Các chỉ tiêu xã hội 

- 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. 

- Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm: trên 8 xã. 

- Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 8 trường. 

- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia duy trì trên 90%. 

- Xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới: 7 xã. 

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

- 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%. 

2.3. Chỉ tiêu về môi trường 

- Duy trì tỷ che phủ rừng là 71,4%. 

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

2.4. Chỉ tiêu Quốc phòng – an ninh 

- Tỷ lệ khám phá án đạt trên 85%. 

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

phòng cho các đối tượng: 100%. 

- 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. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của UBND tỉnh đề xuất tại báo 

cáo số      /BC-UBND ngày      tháng 11 năm 2017. 
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Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo an ninh - quốc phòng 

tỉnh Bắc Kạn năm 2018 để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, KTTH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lý Thái Hải 
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