
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN LỘC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ắí /NQ-HĐND Lộc Ninh, n g a y jo  thảng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT 
v ề  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH 
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ SẨU

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

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân huỵện Lộc Ninh tại kỳ họp thứ tư - Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018;

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 15/6/2018 của UBND huyện về việc 
thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 
ninh 6 tháng cuối nẳm 2018; Báo cáo thẩm tra số 53/BC-HĐND ngày 26/6/2018 của 
Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-HĐND- 
PC ngày 26/6/2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhấn dân huyện và ý kiến thảo luận 
của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành báo cáo của ủ y  ban nhân dân 
huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh của huyện trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng 
cuối năm 2018. Hội đồng nhân dân huyện thông qua và nhấn mạnh một số nội dung 
chủ yếu cần tập trung thực hiện:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với khó khăn do những tác động 

tiêu cực của thời tiết, song UBND huyện đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, đặc 
biệt là công tác giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; kịp thời điều 
chỉnh, bố sung một số giải pháp hỗ trợ phù họrp với tinh hình thực tế của địa 
phương, do đó kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có 
bước phát triển, một số chỉ tiêu đạt khá so với cùng kỳ; Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới và các công trình xây dựng trọng điểm được tập trung 
chỉ đạo triển khai thực hiện. Chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc 
gia được quan tâm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 
các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi; Nhân dân đón tết cổ truyền lành mạnh, tiết kiệm; các 
đối tượng chính sách, hộ nghèo được chăm lo chu đáo. Công tác thanh tra, kiểm tra,



tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời,, đã hạn 
chế tình trạng gửi đơn vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng. Quốc phòng - an ninh, 
trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh kết quả đạt được, song vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là:

- Trên lĩnh vực kinh tế: Tình hình sản xuất nông nghiệp gập khó khăn do một 
số mặt hàng nông sản chủ lực của huyện tiếp tục rớt giá, đặc biệt là giá hạt tiêu giảm 
75% so với giầ lúc cao điểm, giá mủ cao su ở mức thấp; tác động của mưa lớn, lốc 
xoáy, dịch bệnh trên cây trồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của 
nông dân. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác 
quản lý tài nguyên đất, tài nguyên rừng, môi trường, quy hoạch và quản lý theo quy 
hoạch còn có mặt hạn chế. Tiến độ thực hiện quy hoạch khu dân cư, bán đấu giá 
quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách còn chậm. Có rất nhiều dự án giài 
phóng mặt bằng đồng loạt triển khai trên địa bàn huyện. Tình trạng san lấp mặt bằng 
và khai thác tài nguyên khoáng sản đất sét, đất sỏi trái phép diễn biến phức tạp, gây 
rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên.

- Trên lĩnh vực văn hoa - xã hội: Khả năng giảm 15%/tổng số hộ nghèo theo 
Nghị quyết đề ra khó có khả năng đạt được. Tình trạng học sinh bỏ, nghỉ học tuy 
giảm so với năm học trước, nhưng vẫn còn cao. Công tác khám, chữa bệnh, quản lý 
vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y tế tư nhân chưa tốt. Các phong trào thi đua 
trên từng lĩnh vực phát triển chưa đều; việc huy động xã hội hoá ở một số lĩnh vực 
chưa theo kịp nhu cầu phát triển của xã hội.

- Trên lĩnh vực xây dựng chính quyền: Công tác quản lý nhà nước đối với một 
số ngành, lĩnh vực có mặt còn hạn chế; công tác phối hợp ở một số phòng, ban, 
ngành, địa phương thiếu đồng bộ và chưa chặt chẽ, còn có sự đùn đẩy, né tránh trách 
nhiệm; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên 
chức có lúc, có nơi chưa nghiêm.

- Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Tình trạng vi phạm quy chế biên giới 
vẫn còn xảy ra. Công tác chỉ đạo phòng, chống tội phạm có lúc, có nơi chưa kịp 
thời, dẫn đến tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng; tai nan giao 
thông chưa được kiêm chê.

II. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
Đe thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng an ninh năm 2018, đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban, 
ngành và UBND các xã, thị trấn phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những 
khó khăn, hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề 
ra trong Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện Lộc Ninh 
tại kỳ họp thứ tư - khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 về nhiệm vụ phát triện kinh tế - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất các 
vùng rau, củ, quả sạch, cây trồng hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn, tập trung.
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Nâng cao chất lượng dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để kịp thời 
thông báo, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phòng ngừa sâu bệnh hiệu quả; tiếp tục định 
hướng phát triển chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư nhằm bảo vệ môi trường để 
phát triển chăn nuôi có tính bền vững.

Nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát 
triển rừng. Thực hiện tốt phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; định 
hướng, tuyên truyền nông dân trong phát triển cây trồng cần lưu ý đến khả năng 
phòng, chống lốc xoáy và nguồn nước tưới.

3. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đưa 02 xã 
Lộc Tấn, Lộc Thạnh hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018. Nhân 
rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời 
sống người dân.

4. Đẩy nhanh tiến độ thi cổng và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản được giao, đặc biệt là các công trình trọng điểm, cấp bách hoàn thành trong năm 
2018. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện 
trong đó tập trung các dự án trọng điểm như: Dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc 
lộ 13 giai đoạn 2; dự án Khu di tích Bộ Chỉ huỵ miền Tà Thiết, các dự án khu kinh 
tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư để bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư triển khai thi 
công dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

5. Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 
nhà nước năm 2018. Nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu, chống thất thu, hạn chế nợ 
đọng thuế. Thực hiện nghiêm quy định trong chi tiêu ngân sách, sử dụng đúng mục 
đích, thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hóa, trọng tâm là 
các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm các trường họp vi phạm, đảm bảo quyền lợi 
người tiêu dùng.

6. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng được thụ hưởng theo Chương trình 33 
của Thủ tướng Chính phủ tại dự án xã Lộc Hòa, Lộc Thịnh. Thường xuyên kiểm tra 
vệ sinh môi trường đối với các cơ sở sản xuất, chăn nuôi nhằm kịp thời phát hiện, 
xử lý theo quy định của phát luật. Tăng cường quản lý nhà nước và xử lý nghiêm 
các hành vi san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép.

Đôn đốc các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, thủ tục 
bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất quy hoạch trên địa bàn huyện, tạo 
nguồn thu cho ngân sách và đầu tư cơ sở hạ tầng.

7. Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo 
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Tăng cường công tác quảng bá, mời gọi các thành phần kinh tế đầu tư phát triển 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, 
góp phân tăng nguồn thu ổn định cho ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
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và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo 
bền vững.

8. Làm tốt công tác.thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh xã hội 
hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao; nâng cao chất lượng cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời song vãn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông 
thôn mới, đô thị vãn minh

9. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hè, tạo sân chơi lành mạnh, bổ 
ích trong dịp hè cho học sinh các cấp. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức trong 
dịp hè cho đội ngũ giáo viên các cấp. Kiểm tra cơ sở vật chất trong dịp hè để có kế 
hoạch sửa chữa đảm bảo cho năm học mới. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận 
động Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục 
vụ cho ngày khai giảng năm học mới 2018-2019 đảm bảo đúng kế hoạch.

10. Triển khai thực hiện có hiệu quả chướng trình giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2016 -  2020 trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm 
cho lao động nông thôn, các hoạt động “Đen ơn đáp nghĩa ”, các chính sách đảm 
bảo an sinh xã hội.

11. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống dịch bệnh, 
không, để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm.

12. Triển khai Đề án sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND huyện, trường học; tổ chức tiếp nhận các cơ quan từ tỉnh chuyển về; 
đồng thời rà soát sửa đổi nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan sau sát nhập, 
chia tách. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, ban, đơn vị và cơ sở đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới.

13. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho Nhân dân ừong huyện, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiếu số. Thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra, rà soảt các văn bản quy 
phạm pháp luật, việc thực hiện thủ tục hành chính, công tác hoà giải ở cơ sở.

14. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng 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 nhiệm vụ, công vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết 
khiêu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, 
tạo thành điểm nóng. Tăng cường công tác thanh tra công vụ của cán bộ, công chức, 
viên chức; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

15. Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân 
dân vững mạnh. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đúng, đủ quân số theo quy 
định, đặc biệt trong các ngày cao điểm. Đồng thời, tăng cường công tác tổ chức lực 
lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật 
tự lòng, lề đường; phấn đấu thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên 
cả ba mặt so với năm 2017.

4



Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân huyện giao ủ y  ban nhân dân huyện cụ thể hóa, tổ chức 
triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 
của Hội đồng nhân dân, câc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành nếu có vấn đề phát sinh, ủ y  ban nhân dân 
huyện phôi hợp với Thường trực Hội đông nhân dân huyện giải quyêt và báo cáo 
Hội đông nhân dân huyện tại kỳ họp gân nhât.

2. Đề nghị ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoạn thể chính 
trị - xã hội theo quy định của pháp luật, giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân 
dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

Nghị quyết này đấ được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, kỳ họp thứ 
sảu thông qua ngày 19 thảng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- TT.HDND, UBND tỉnh;
- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện;
- TT.HU, HĐND, UBND, UBM TTQVN huyện;
- Các Ban, Tổ và đại biểu HĐN D huyện;
- ủ y  viên UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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