Héi ®ång nh©n d©n

x ®iÒn hßa
Sè: 01 /2017/NQ - h®nd

céng hßa x héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc l©p - Tù do - H¹nh phóc
§iÒn Hßa, ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2017

nghÞ quyÕt
VÒ mét sè nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn kinh tế - xã hội
6 th¸ng cuèi n¨m 2017
Héi ®ång nh©n d©n x ®iÒn hßa
Khãa XI Kú häp thø 4
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương thông qua ngày 19 tháng 6 năm
2015;
C¨n cø NghÞ quyÕt sè 03/2016/NQ-H§ND khoá XI, ngµy 28 th¸ng 12 n¨m
2016 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN năm 2017;
Sau khi xem xÐt b¸o c¸o cña UBND x2 vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t
triÓn kinh tÕ- x2 héi 6 th¸ng ®Çu n¨m và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã
hội 6 tháng cuối năm 2017 và ý kiÕn th¶o luËn cña c¸c ®¹i biÓu H§ND x2,
quyÕt nghÞ:
§iÒu 1. T¸n thµnh và thông qua báo cáo tình hình thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ x2 héi 6 th¸ng ®Çu n¨m và nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ- x2 héi 6 th¸ng cuèi n¨m 2017
của ñy ban nh©n d©n x2 b¸o c¸o t¹i kú häp; Héi ®ång nh©n d©n x2 nhÊn m¹nh mét sè
nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x2 héi trong 6 th¸ng cuèi n¨m
2017 nh− sau:
1. TËp trung chØ ®¹o công tác ch¨m sãc vụ lóa hè thu năm 2017 đảm bảo, vận
động nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu, mở rộng diện tích mô hình sản xuất lúa hữu
cơ chất lượng cao trong vụ đông xuân 2017 – 2018 với diện tích 23,5 ha, vận động
nhân dân đẩy mạnh trồng màu. Trước mắt triển khai thực hiện thắng lợi vụ hè thu năm
2017, phÊn ®Êu thu ho¹ch toàn đồng tr−íc ngµy 05 th¸ng 9 năm 2017. Thực hiện chủ
trương của Huyện uỷ, UBND huyện về công tác dồn điền đổi thửa. HĐND xã giao
trách nhiệm cho UBND phối hợp, chỉ đạo HTX/NN Điền Hoà và các ngành liên quan
xây dựng phương án, trình Đảng uỷ, HDNĐ xã xem xét, ra Nghị quyết để triển khai
thực hiện.
2. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế như:
mô hình cá lồng, nuôi lợn thương phẩm với công ty CiPi, chim cút; gà Ai cập và mở
rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại tổng hợp ở khu
trang trại thôn 1, thôn 8 và 2 thôn vùng biển, nâng cao chất lượng đàn bò hiện có, triển
khai đề án làng nghề truyền thống “ Làng Mai cảnh Thế Chí Tây”.
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3. Chăm sóc, b¶o vÖ rõng ®2 trång vµ triÓn khai trång rõng míi 30 ha, theo kÕ
ho¹ch ®Ò ra ®Çu n¨m, ®ång thêi hîp ®ång thiÕt kÕ thanh lý rõng ®2 ®Õn tuæi thu ho¹ch,
®Ó trång l¹i vµ t¹o nguån kinh phÝ ®Ó ®Çu t− x©y dùng cơ sở hạ tầng.
4. TËp trung chØ ®¹o c«ng t¸c đánh bắt khai th¸c thuû s¶n vïng biÓn, nuôi tôm
trên cát, trước mắt vËn ®éng ng− d©n vùng biển mạnh dạng chuyÓn ®æi nghÒ sang ch¨n
nu«i vµ trång mµu ®Ó æn ®Þnh cuéc sèng lâu dài, vùng ®Çm phá mở rộng diện tích nuôi
c¸ ao hå, thường xuyên theo dõi dịch bệnh và có kế hoạch thu hoạch trước mùa mưa
bão xảy ra.
5. TriÓn khai thùc hiÖn có hiệu quả c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n träng ®iÓm trªn ®Þa
bµn x2. ChØ ®¹o viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn n¨m 2017, t¨ng
c−êng c«ng t¸c gi¸m s¸t thi công c¸c c«ng tr×nh, ®Èy nhanh tiÕn ®é, đảm bảo chất
lượng, hoàn thành hồ sơ thiết kế các công trình năm 2018.
6. T¨ng c−êng c«ng t¸c thu, tiÕt kiÖm chi ng©n s¸ch, ®¶m b¶o luËt ng©n s¸ch
nhµ n−íc, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt chØ tiªu thu ng©n s¸ch, ®¸p øng chi theo kÕ ho¹ch
®2 ®−îc H§ND x2 th«ng qua, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l2ng phÝ.
7. TriÓn khai tốt nhiÖm vô n¨m häc 2017 – 2018, rà soát c¬ së vËt chÊt tr−êng
häc, huy ®éng hết sè l−îng häc sinh trong ®é tuæi ®Õn tr−êng. Duy trì 03 trường đạt
chuẩn quốc gia mức độ 1, Trường tiểu học tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu
đạt chuẩn mức độ 2.
8. T¨ng c−êng c«ng t¸c vÖ sinh môi trường, vệ sinh an toµn thùc phÈm, tæ chøc
tèt c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu cho nh©n d©n, thực hiện tốt các chương trình
tiêm chủng mở rộng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn
tèt chương trình DS-KHHG§, ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, giảm tỷ lệ sinh con
thứ 3 trở lên, trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.
9. Thùc hiÖn có hiệu quả cuéc v©n ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng
v¨n hãa ë khu d©n c−’’, vận đông toàn dân thực hiện phong trào “ Toàn dân chung
tay xây dựng nông thôn mới”, lµm tèt c«ng t¸c ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, x©y dùng nhµ ë cho
c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch gÆp khã kh¨n vµ ng−êi nghÌo. Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng kû
niÖm c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m.
10. TiÕp tôc ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh phßng, chèng tham nhòng, l2ng phÝ thùc
hµnh tiÕt kiÖm g¾n víi viÖc thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm
g−¬ng ®¹o ®øc hå ChÝ Minh”. T¨ng c−êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc
ph¸p luËt.
11. ChØ ®¹o chÆt chÏ c«ng t¸c gäi thanh niªn lªn ®−êng nhËp ngò n¨m 2018, cã
kÕ ho¹ch phóc tra thanh niªn trong ®é tuæi, Củng cố lực lượng, tæ chøc tuÇn tra b¶o
®¶m c«ng t¸c an ninh chính trị, trËt tù an toàn xã hội trªn ®Þa bµn, xö lý kÞp thêi, døt
®iÓm c¸c vô vi ph¹m
12. Chỉ đạo rà soát, đánh giá lại 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông
thôn mới, để có cơ sở đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn đúng trọng
tâm, trọng điểm để sớm hoàn thành các tiêu chí phấn đấu xây dựng xã Điền Hoà sớm
đạt nông thôn mới trong giai đoạn 2017 – 2020.
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13. Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, phân lô quy hoạch đất ở, tổ chức
bán đấu giá các lô đất đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục. Hoàn thành các hồ sơ cấp mới,
cấp đổi cấp giấy CNQSD đất ở, đất nông nghiệp, đất còn tồn tại.
14. Chñ ®éng bæ sung x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ phßng chèng lôt b2o, gi¶m nhÑ
thiªn tai x¶y ra, gi¶m thiÖt h¹i ®Õn møc thÊp nhÊt vÒ ng−êi vµ tµi s¶n, cã kÕ ho¹ch
kiÓm tra c¸c ph−¬ng tiÖn, vËt t−, l−¬ng thùc, thùc phÈm ®¸p øng kÞp thêi ®Çy ®ñ, vËn
®éng nh©n d©n n©ng cao nhËn thøc vÒ b2o, lôt.
§iÒu 3. Héi ®ång nh©n d©n x2 giao UBND x2 triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt.
§iÒu 4. Giao cho Th−êng trùc H§ND x2, §¹i biÓu H§ND x2 phèi hîp víi
Th−êng trùc UBMTTQVN x2 kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt theo nhiÖm
vô, quyÒn h¹n ®2 ®−îc ph¸p luËt quy ®Þnh
NghÞ quyÕt nµy ®2 ®−îc Héi ®ång nh©n d©n x2 kú häp thø 4 khãa XI th«ng qua,
và có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.
N¬i nhËn:
- TT.H§ND, UBND huyÖn;
- Phßng T− ph¸p huyÖn;
- TV. §¶ng ñy, TT.H§ND, UBND, UBMT x2;
- §¹i biÓu H§ND x2;
- C¸c c¬ quan, ban ngµnh, ®oµn thÓ x2;
- L−u.

Chñ tÞch
(đã ký)

Nguyễn Đăng Xuân
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