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I
, Căn cứ Luật Tổ chứp chính quyền địa phứơng ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyệt sp 1OZNQ-HDND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Phược V£ kl'hoach phầt triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Xét đề nghị của rứiâri. dân huyện tại Tờ trình số 109/TTr-ƯBND ngày
21/11/2018; Báo cáo thẩm ứl/Số 61/BC-HĐND ngày 04/12/2018 của Ban Kinh tế - Xã 
hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảò luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện tại kỳ hộp,

Điều 1. Chỉ tiêu, nhiệm viễi và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh năm 2019 cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu
a) Chỉ tiêu về kinh tế
- Cơ cấu kinh tế các nhóm ngành: Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản chiếm 66,85%; 

Công nghiệp - Xây dựng chiếm 16,65%, Thương mại - Dịch vụ chiếm 16,50%.
- Tổrig thu ngân sách trên địa bàn 196.100 triệu đồng
- Tổng chi ngân sách trên địa bàn 720.713 triệu đồng
- Phấn đấu đưa 03 xã Lộc Thịnh, Lộc Thuận và Lộc Điền về đích xây dụng nông 

thôn mới trong năm 2019, bình quân các xã đạt từ 14-15 tiêu chí.
b) Các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội

QUYẾT NGHỊ

- Tỉ lệ xã đạt mức độ III về PCGD tiểu học
- Tỉ lệ xã đạt mức độ I về PCGD THCS
- Tỉ lệ xã đạt mức độ II về PCGD THCS
- Tỉ lệ học sinh 06 tuổi vào lớp 1
- Tỉ lệ xã, thị trấn đạt PCGD mầm non trẻ 05 tuổi
- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
- Số bác sỹ/vạn dân

01 trường 
5,2 bác sỹ

16/16
16/16
10/16

99,9%
16/16
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- Mức giảm tỉ suất sinh 0,20 %0

- Tỉ lệ trẻ em dưởi 05 tuổi suy dinh dưỡng 9,98 %
- Tỉ lệ giảm nghèo/năm theo tiêu chí đa chiều giảm từ 0,5-0,7 % so với nâm 2018
- Tỉ lệ trạm y tế xã có bác sỹ 14/14
- Tỉ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã 14/14
- Tỉ lệ gia đình đật “Gia đình văn hóa” 94%
- Tỉ lệ Khu dân cư đạt “Khu dân cư văn hòá” đạt từ 84-85%
- Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 85%
- Tỉ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia . 97%
- Tỉ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 97,35%
- Số lao động được giải quyết việc làm mới trong iiăm 4000 người

2. Nhiệm vụ và giải pháp trộng tâm
à) Tập trung phát trỉển kinh tế riông righiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới 

và thị trấn Lộc Ninh theo hướrig đô thị văn minh
Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quỳết số Ờ6- 

NQ/HU ngày 05/7/2016 của Huyện ủy Lộc Ninh về phát triển chăn nuôi kiểu công 
nghiệp (vừá và nhỏ) giai đoạn (2015-2020); Thực hiện Đề án tái cơ cấu nôílg nghiệp 
gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và phát triển các vùng sản xuất chuyên 
canh, vùng nông nghiệp công nghệ cao theo hướng phát triển kinh tế tập thể liên kết 4 
nhà {nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông) thẽọ chủ trương của 
Chính phủ; đồng thời đẩy mậnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sail xuất nôiig nghiệp 
để nâng cao hiệu quả sản xuất, chán nuôi; xây dựng và phát triển thương hiệu cho các 
sản phẩm chủ lực của huyện. Triển khai xây dựng điểm giết mổ tập trung. Khuỹến 
khíeh hợp tác các chùỗi liên kết từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, 
tăng thu nhập cho nông dân. Tăng cường củng cố hồ, đập chứa nước, hệ thống thuỷ lợi 
để đảm bẳo cung cấp nước tưới trong mùa khô hạn năm 2019, khuyến khích phát triển 
chăn nuôi tập trung theo kiểu công nghiệp quy mô vừa và nhỏ gắn với cơ sở giết mổ 
để bảo đảm phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc miia bán, vận chuyển, giết 
mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng phương án quản lý, bảo vệ hiệu quả diện tích rừng tròng Khu Di tích 
lịch sử Tà Thiết, thực hiện tốt kế hoạch trồng, bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy, 
chữa cháy rừng; kết hợp phát triển lâm nghiệp với nông nghiệp và các ngành nghề 
nông thôn để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế rừng.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Đe án tổng thể về xây dựng nông thôn mới giai đóạn 
2016-2020. Ưu tiên nguồn lực và huy động toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả 
chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tròíig năm 2019 đứa 03 xã Lộc Thịnh, 
Lộc Thuận và Lộc Điền hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc 
biệt chú trọng công tác nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tại các xã 
đẵ đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng và phát triển thị trấn Lộc Ninh giai 
đoạn (2016-2020), định hướng đến 2025; triển khai điều chỉnh quy hoạch chung, mở 
rộng không gian kiến trúc các vùng phụ cận và quy hoạch các phân khu chức năng, 
hình thành một số khu dân cư mới để thu hút dân cưệ



b)về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ
Tiếp tục khuyến khích đầu tư phát triển mạnh Công nghiệp -Tiểu thủ công 

nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển những sản phẩm có tiềm năng về 
nguyên liệu, khả năng cạnh tranh và những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Tập trung 
hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các 
doanh nghiệp duy trì, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho người lao động và tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách địa 
phương.

Tập trung chỉ đạo tổ chức, triển khai, phổi họp thực hiện có hiệu quả Đề án điện 
chiếu sáng nông thôn giai đoạn 2018-2021 theo Nghị quyết sổ 12/NQ-HĐND ngày 
20/7/2018 của HĐND huyện, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn 
huyện lên 97%.

Thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ đi đôi với thực hiện tốt công tác 
quản lý thị trường, coi trọng công tác phát triển dịch vụ, thương mại tại vùng nông 
thôn, vùng sâu, góp phần đẩy mặnh lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đời sổng 
Nhân dân. Tăng cường các biện pháp kiểm trá, kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, 
chổng hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường. Ngăn chặn có hiệu quả việc gian 
lận thương mại, nhập khẩu hàỉig hóa kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng.

c./  về quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng
Chú trọng công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng; rà soát điều chỉnh, 

bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nông thôn mới. Lập danh mục, dự án 
trọng điểm cần xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa từ các 
thành phần kinh tế, nguồn vốn trỏng Nhân dân, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, Trung 
ương để xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên đầu tư 
phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi kênh 
mương nội đồng. Hoàn thành thủ tục để triển khai khởi công các công trình xây dựng 
cơ bản năm 2019; tranh thủ tôt các íiguôii vôn từ trung ương, tỉnh đê đâu tư các dự án 
trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Tăng cường quản lý tài chỉnh và hoạt động tín dụng
Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách nhà nước, kích thích tạo nguồn thu mới, 

chống thất thu và tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng phấn đấu thu ngân sách vượt so với 
dự toán được giao. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, bảo đảm kỷ luật, kỷ 
cương tài chính-ngân sách. Tăng cường thực hành tiết kiệm, đấu tranh có hiệu quả 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng tài sản công, chi tiêu ngân 
sách nhà nước. Khuyên khích đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ công cho các 
đơn vị sự nghiệp có thu; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài 
chính, ngân sách, xử lý nghiêm, kịp thời những sai phạm theo quy định. Phát huy vai 
trò của các ngân hàng bảo đảm nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh 
doanh.

đ) Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chổng 
thiên tai và ứng phó với biên đôi khí hậu

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý đất đai, tài nguyên nước, nhất là 
nước ngâm; quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản đối với doanh nghiệp
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được cấp phép khai thác trên địa bàn; kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đổi với 
các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, chế biến vi phạm các quy định trong bảo vệ môi trường. 
Chỉ đạo xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Đẩy 
nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân, đặc biệt là các 
đôi tượng được thụ hưởng các chương trình để Nhân dân yên tâm sản xuât. Chỉ đạo tô 
chức thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn và tại các cơ sở y 
tế ừên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trinh mục tiêu quốc 
gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác 
bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ.

e) Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dần, phát ừiển 
nguồn nhân lực gan với giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội

Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, hoàn thiện hệ thống cỡ sở vật chất, 
nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng các mục tiêu phát 
triển giáo dục. Quy hoạch mạng lưới gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp 
ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện theo tinh thần 
Quyết định 343-QĐ/HU ngày 08/5/2018 của Huyện ủy Lộc Ninh về việc bail hành Đề 
án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện Lộc Ninh và Kế hoạch số 
108/KH-UBND ngày 27/8/2018 cửa UBND huỵện Lộc Ninh về việc sắp xếp, tổ chức 
lại các trường học, xóa bỏ điểm lẻ. Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đánh giá 
kêt quả học tập; khăc phục tình trạng học sinh bỏ, nghỉ hộc, tinh trạng dạy thêm, học 
thêm không đúng quy định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh 
vực giáo dục nhằm huy động các nguồn lực của xã hội tham gia phát triển giáo dục - 
đào tạo.

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động 
phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm đối với người; nâng cao chất lượng dịch vụ y 
tế; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất 
lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đi đôi 
với việc tăng cường y đức, thái độ ứng xử và phục vụ bệnh nhân của đội ngũ nhân viên 
y tê. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp lũật đối với hành 
nghê y, dược tư nhân, quản lý dược phẩm, mỹ phẩm và quản lý giá thuốc trên địa bàn 
huyện.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thanh- truyền hình, 
thể dục thể thao. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động thông tin, truyên truyền, lễ hội, thể 
dục thê thao chào mừng các ngày lê lớn của đât nước và địa phương. Tăng cường công 
tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; các dịch vụ Internet, in ẩn, quảng cáo...

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công và lập hồ sơ 
đê nghị giải quyêt chê độ cho các đôi tượng chính sách. Tập trung chỉ đạo thực hiện 
các chính sách, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống Nhân dân 
nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách. Triển khai thực hiện tốt 
chương trình giảm nghèo bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn 
với nhu cầu của xã hội. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, thực hiện 
tôt Luật Bảo hiểm xã hội, rà soát, điều chỉnh kịp thời, chính xác thông tin trên thẻ bảo
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hiểm y tế, nhất là thẻ bảo hiểm cấp cho đổi tượng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức 
đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết vấn đề đặt ra đối với thanh 
niên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác định canh, định cư, nâng cao đời sống của đồng 
bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người cỏ uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách đối với già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng 
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

g) Xây dựng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự  địa phương vững mạnh, ổn định 
tình hình an ninh chỉnh frị và ừật tự an toàn xã hội

Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Thực 
hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về quốc phòng, an ninh, phòng chống tội 
phạm. Chủ động nắm chắc các vấn đề chính trị phát sinh, tăng cường đấu tranh phòng, 
chông các loại tội phạm, nhât là tội phạm hình sự, tội phạm trong lứa tuổi thanh - thiếu 
niên, giữ gìn trật tự công cộng và giải quyết các tệ nạn xã hội ở các địa bàn ừọng điểm. 
Thực hiện tốt công tác đối ngoại, giải quyết kịp thời những vấn đề phật sinh trên tuyến 
biên giới. Đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. 
Hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao, giáo dục quốc phòng an 
ninh cho các đối tượng. Tổ chức giao quân bảo đảm chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu 
ừên giao.

h) Xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, gắn với phát huy dân chủ, 
nâng cao năng lực quán lý, điều hành của chính quyền

Thực hiện tốt chức năhg quản lý nhà nước, tiếp tục chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ 
chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức 
rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, 
ban, đơn vị đảm bảo không chồng chéo, đáp ứng yêu càu nhiệm vụ trong tình hình 
mới.

Triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch đã ban hành, duy trì và mở rộng hệ thống 
ISO 9001:2008 ở các phòng, ban cấp huyện và xã, thị trấn theo kế hoạch; chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường các hoạt 
động kiểm soát cải cách thủ tục hành chính gắn với trách nhiệm cùa người đứng đầu, 
đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực chuyển biến mới trong cải cách thủ tục 
hành chính. Tập trung thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ, 
quy chế văn hoá công sở, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, các chương 
trình công tác gắn với trách nhiệm cá nhân được phân công, đẩy manh công tác thanh 
tra, kiểm tra về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

Triển khai kế hoạch phát động thi đua nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh 
thần vượt khó, lao động sáng tạo cùa cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 
và Nhân dân trong huyện. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và 
nhân rộng các điển hình tiên tiến, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, 
nhằm huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế-xã hội năm 2019.
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Tổ chức tốt công tác tiếp côílg dân đi đôi với việc tập trung giải quyết kịp thời, 
đúng chính sách, pháp luật các khiếu kiện, tố cáo của công dân, giải quyết các vụ việc 
tồn đọng, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người, vượt cấp kéo dài, gây mất 
trật tự, an toàn xã hội. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường 
công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể trổng việc 
tham gia xây dựng chính quyền và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước.

Các cơ qũan tư pháp phối hợp chặt chẽ trơng đấu tranh phòiig, chống tội phạm, 
bảo đảm kỷ cường pháp luật. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn xã 
hội gắn Với trợ giúp pháp lý cho các đối tượng líghèo, đối tượng chính sách, đồíig bào 
vùng sâu, vùng xã, nhất là các luật mới ban hành; theo dõi việc thi hành pháp luật 
trong cáíi bộ, công chức, viên chực và Nhân dân.

Điều 2. Tổ chức thực hiệii
1. ủ y  ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục 

Thi hánh án dân sự huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt 
Nghị quyết này.

2. Giao ủ y  ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, các xã, 
thị trấn thực hiện tốt Nghị quyết HĐND huyện đề ra trong nẳm 2019.

3.Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu 
Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện; gương mẫu 
chấp hành và vận động cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân thực hiện Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân huyện.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội hụyệìi tăng cường 
công tác giám sát và phối hợp với chính quyền các cấp để tuyên truyền, vậri động hội 
Viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 
đề ra.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, kỳ họp 
thứ bảy thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
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