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Thái Thụy, ngày 25 tháng 7 năm 2011
NGHỊ QUYẾT

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội
6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp ngày
03/12/2004;
Căn cứ vào Quy chế hoạt động của HĐND các cấp được Uỷ ban Thường vụ
Quốc hội thông qua ngày 02/4/2005;
Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ kinh
tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
trình tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ý
kiến tham gia thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và
nhiệm vụ, các giải pháp 6 tháng cuối năm 2011
I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2011:
Sáu tháng đầu năm 2011 toàn huyện triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ
quan trọng: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trong
điều kiện khối lượng công việc rất lớn, tình hình thế giới và trong nước có nhiều
yếu tố không thuận lợi tác động tới việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra;
song với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong huyện;
kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng khá. Chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, các địa
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phương đang tích cực xây dựng quy hoạch chung, thực hiện công tác dồn điền đổi
thửa đất nông nghiệp. Công tác quy hoạch và xây dựng hạ tầng các cụm công
nghiệp, khu thương mại, dịch vụ được quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi
thu hút đầu tư. Hoạt động thương mại, dịch vụ, tài chính, tín dụng phát triển đa
dạng. Hoạt động văn hoá, y tế, thông tin, thể thao phục vụ tốt các yêu cầu nhiệm
vụ chính trị của địa phương. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển, chất lượng từng
bước nâng lên. Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám, chữa bệnh, các chính sách đối
với gia đình có công, chính sách xã hội được quan tâm. An ninh, quốc phòng được
củng cố vững chắc.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn huyện nhà thành công; bảo đảm đúng luật, dân
chủ, an toàn, tiết kiệm. Sau bầu cử đã kiện toàn các chức danh từ huyện đến cơ sở,
phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội.
Tuy vậy việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội còn có những
hạn chế: Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương thực
hiện chậm, nhiều nơi lúng túng. Chăn nuôi trang trại phát triển chậm. Công tác giải
phóng mặt bằng thực hiện một số dự án đầu tư còn gặp nhiều khó khăn; nghề và
làng nghề chưa mang tính ổn định. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất
đai ở một số địa phương thực hiện chưa tốt. Tình trạng lãnh phí, phô trương trong
việc cưới, việc tang chưa được khắc phục. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao.
Công tác thanh tra, tiếp dân ở một số địa phương vẫn còn tình trạng né tránh, đùn
đẩy. Hoạt động tội phạm hình sự, ma tuý diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông
xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng.
II. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 6 tháng cuối năm.
1. Mục tiêu: Tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 20042011 đã đề ra các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2011:
Tổng giá trị sản xuất đạt 3.152,0 tỷ đồng, tăng 13,59% so với năm 2010.
Trong đó:
4,45%.

- Sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp 1.129,4 tỷ đồng, tăng
- Sản xuất CN-TTCN, XDCB 1.188,0 tỷ đồng, tăng 24,31%.
- Thương mại, dịch vụ 834,6 tỷ đồng, tăng 13,1%.

Cơ cấu kinh tế: Nông- Lâm- Ngư nghiệp chiếm 35,8%; Công nghiệpTTCN, XDCB chiếm 37,7%, Thương mại- Dịch vụ chiếm 26,5%.
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- 100% các xã hoàn thiện việc lập và phê duyệt quy hoạch chung nông thôn
mới.
- Phấn đấu 07 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; Xây dựng 9 trường chuẩn Quốc
gia; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 1,5-2%, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5
tuổi xuống dưới 17%.
- Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2011.
2. Trên cơ sở các mục tiêu trên, 6 tháng cuối năm 2011 cần tập trung vào các
nhiệm vụ, giải pháp sau đây:
a) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới đến các tầng lớp nhân dân. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch và thực hiện đề
án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp.
b) Thực hiện thắng lợi đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông, tập trung chỉ đạo
quyết liệt mở rộng diện tích cây vụ đông. Phấn đấu diện tích lúa mùa đạt 13.400
ha, năng suất lúa mùa đạt 56,25 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 75.375 tấn trở lên, diện
tích cây vụ Đông đạt từ 5000- 5.500ha.
Tập trung chỉ đạo tốt việc điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ
mùa và vụ đông. Chủ động phòng chống lụt bão và thảm hoạ thiên tai. Phát triển
nuôi trồng thuỷ hải sản. Triển khai đề án nuôi ngao tại các xã Thái Thượng và
Thụy Trường.
c) Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, xây dựng mới được 45 trang trại nuôi gia công. Làm tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm.
d) Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020. Tích cực chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ
tầng trên địa bàn huyện; giải quyết nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho các tổ chức và hộ gia đình.
e) Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Diêm Điền theo tiêu chí
đô thị loại IV; triển khai đề án thành lập thị trấn Thái Ninh. Triển khai thực hiện
các dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị của huyện, khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh
và tiếp thu các chương trình dự án. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt
bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và thực hiện các dự án
đã đầu tư. Tạo điều kiện cho các cơ sở, tổ sản xuất mở rộng quy mô sản xuất.
Khuyến khích các doanh nghiệp, làng nghề xây dựng thương hiệu sản phẩm có sức
cạnh tranh mạnh trên thị trường.
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g) Phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt quan tâm dịch vụ du lịch. Tăng
cường khai thác và tận dụng nguồn thu nhất là thuế và các loại quỹ, phí. Quản lý
chặt chẽ nguồn thu chi. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 11/NQ-CP của Chính phủ
về kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung kiểm tra việc thu chi ngân
sách xã, thị trấn và các đơn vị thụ hưởng ngân sách.
h) Thực hiện tốt chế độ chính sách với người có công và bảo trợ xã hội,
chương trình quốc gia giải quyết việc làm và giảm nghèo, người cao tuổi, nạn nhân
chất độc da cam, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
i) Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội. Đẩy
mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng
nông thôn mới. Nâng cao chất lượng phát thanh, thông tin, tuyên truyền.
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2011-2012. Chuẩn bị tốt các
điều kiện khai giảng năm học mới. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, chất
lượng đội ngũ giáo viên. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.
Thực hiện tốt các chương trình y tế có mục tiêu, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh
dưỡng, tỷ lệ sinh con thứ 3 tại các địa phương. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất để chuẩn hoá các trường học, trạm y tế.
k) Tăng cường củng cố an ninh, quốc phòng; phòng chống tham nhũng, lãng
phí, thực hành tiết kiệm. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ
trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện truy quét tội phạm đặc biệt là tội
phạm ma tuý, trộm cướp, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, kiềm chế tai nạn giao
thông, trọng án; hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt II năm 2011.
m) Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy từ huyện tới cơ sở.
Thực hiện đồng bộ nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính. Tăng
cường quản lý nhà nước nhất là về lĩnh vực: đất đai, tài chính, xây dựng cơ
bản…Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước đến các tầng lớp nhân dân. Phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước
đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi,
động viên cán bộ, nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.
Điều 2. HĐND huyện giao cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết.
Điều 3. Nghị quyết này được HĐND huyện khoá XVIII, kỳ họp thứ 2 thông
qua ngày 25/7/2011./.
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CHỦ TỊCH
Ngô Thị Mịn
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