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

bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2014; kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2015; các Báo cáo của Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm 
tra số 12/BC-HĐND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng 
nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án 
nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh xác định một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 
và nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng 
-  an ninh năm 2015 của tỉnh Tuyên Quang như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm GDP (Tính theo giá cố định năm 1994) tăng 
15,26% so với năm 2014; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành 29,1 triệu đồng/
người/năm.

(2) Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá cố định năm 1994) đạt 6.500 tỷ 
đồng; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 111,0%. 

(3) Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (tính theo giá cố định năm 1994) 
2.395,1 tỷ đồng; Sản lượng lương thực đạt trên 33,19 vạn tấn.

(4) Trồng mới 13.500 ha rừng tập trung, trong đó rừng sản xuất 13.200 ha. 



(5) Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội đạt 16.500 tỷ đồng. 
(6) Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 65 triệu USD.
(7) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.212 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân 

sách Nhà nước đạt trên 1.130 tỷ đồng.
(8) Thu hút 1.306 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch 1.125 

tỷ đồng.
(9) Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; 100% xã, phường, thị 

trấn giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học 
và phổ cập giáo dục THCS.

(10) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 16%; đạt tỷ lệ 7,5 bác 
sỹ/10.000 dân.

(11) Cấp 46.883 thẻ bảo hiểm y tế cho người nông dân.
(12) Tạo việc làm cho 18.000 lao động, trong đó xuất khẩu 400 lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 45%.
(13) Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,72%.
(14) Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 82,5%; tỷ lệ thôn, tổ dân 

phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa 70,7%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hoá 85%.

(15) Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia 96,5%.
(16) Độ che phủ của rừng đạt trên 60%.
(17) Tỷ lệ hộ dân ở thành thị được sử dụng nước sạch 98% và 75% hộ dân ở nông 

thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

(18) Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia đạt 100%.

(19) Tỷ lệ chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đạt trên 90%.

(20) Tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước 
thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đạt trên 80%.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục thực hiện 4 lĩnh vực đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XV. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, tích cực thu hút và 
khẩn trương triển khai các dự án mới. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển. Huy động nguồn lực tập trung 
đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp Long Bình An, Khu công 
nghiệp Sơn Nam và các cụm công nghiệp. Tập trung thực hiện Chương trình hành động 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tạo môi trường đầu tư kinh doanh 



thông thoáng, cởi mở, bình đẳng. Đẩy mạnh thu hút và nâng cao chất lượng các dự án 
đầu tư từ nguồn vốn viện trợ chính thức (ODA), dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ 
trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất 
hàng hoá tập trung, phát triển những cây trồng có thế mạnh như mía, chè, cam... Rà soát, 
quy hoạch vùng nguyên liệu mía đảm bảo đủ nguyên liệu cho 02 nhà máy đường; triển 
khai thực hiện Đề án phát triển vùng cam sành tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014-2019. 
Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông, lâm 
nghiệp nâng cao đời sống nông dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động, lồng 
ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
năm 2015 có 04 xã điểm là: Xã Bình Xa (huyện Hàm Yên), xã Kim Bình (huyện Chiêm 
Hóa), xã Năng Khả (huyện Na Hang), xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình) và phấn đấu 
thêm 03 xã: Xã Tràng Đà (Thành phố Tuyên Quang), xã Hoàng Khai (huyện Yên Sơn), 
xã Yên Nguyên (huyện Chiêm Hóa) đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới trước Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

2. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ, tăng cường kiểm soát, theo dõi sát diễn 
biến giá cả hàng hoá, kịp thời có biện pháp bình ổn giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu; 
thực hiện các biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu. Tập 
trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, khu 
du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, khu du lịch sinh thái Na Hang và các điểm du lịch trên địa 
bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển du lịch như: Đề án phát triển 
nguồn nhân lực du lịch; đề án tuyên truyền, quảng bá du lịch; đề án xây dựng thương hiệu, 
sản phẩm du lịch. Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2015 gắn với liên hoan hát Then toàn 
quốc, khuyến khích xã hội hoá các hoạt động trong lễ hội.

3. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp 
huyện đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất lâm nghiệp gắn với thực hiện dự án giao rừng, cho thuê rừng. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Chiến lược về phát triển 
khoa học và công nghệ; chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
công nghệ và chuyển giao công nghệ để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm hàng hóa. 

4. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; nâng cao tinh thần 
trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán trong quá trình quản lý, sử dụng 
ngân sách đảm bảo đúng định mức, đúng chế độ chính sách hiện hành và trong phạm vi 
dự toán được giao. Đẩy nhanh công tác giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, hạn 



chế các khoản chi chuyển nguồn ngân sách. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, 
chống tham nhũng và thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước.

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi thuế, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý 
thuế, tạo điều kiện bồi dưỡng nguồn thu, tăng thu ngân sách, bảo đảm đạt và vượt dự toán 
ngân sách nhà nước giao; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả đề án kết hợp quản 
lý thuế và quản lý khoáng sản, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ, thu đúng, thu đủ thuế 
tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Phát triển tín dụng hợp lý, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh lãi suất theo chỉ đạo của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đáp ứng đủ vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu 
tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, các đối tượng chính sách và doanh nghiệp.

5. Năm 2015, tiếp tục thực hiện hỗ trợ các chức danh ở thôn, tổ dân phố như sau: 
Trưởng ban công tác Mặt trận 120.000 đồng/người/tháng; Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng 
các chi hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi 90.000 đồng/người/tháng. 

6. Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý các nguồn vốn đầu 
tư. Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. 

Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành một số công trình, dự án quan trọng như: Cụm 
Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” gắn với Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành; đường ĐT 187 đoạn Đèo Thị - Kéo Mác; đường ĐT 189 đoạn Bình 
Xa - Yên Thuận, đường Đà Vị - Hồng Thái, Yên Hoa - Côn Lôn và một số công trình 
khác. Khởi công xây dựng cầu Bình Ca. Chuẩn bị các điều kiện triển khai Đề án xây dựng 
đường cao tốc từ Tuyên Quang nối đường cao tốc Lào Cai - Hải Phòng.

Đầu tư nâng cấp hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, thực hiện nhựa 
hoá hoặc bê tông xi măng các tuyến đường từ trung tâm cấp huyện đến trung tâm cấp xã 
giai đoạn 2013 - 2015; cải tạo nâng cấp các công trình thuỷ lợi theo quy hoạch. Quan tâm 
đầu tư kết cấu hạ tầng vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, 
các khu, điểm tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển 
kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, trạm y tế, thiết chế văn 
hóa cơ sở. Tập trung chỉ đạo, thực hiện kiên quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng; kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng nhằm đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các dự án; yêu cầu các chủ đầu tư có cam kết đẩy nhanh tiến độ đầu 
tư các công trình, dự án. Rà soát các dự án đầu tư, xử lý kiên quyết đối với những dự án 
chậm tiến độ, thay thế các nhà thầu không đủ năng lực thực hiện dự án. 

7. Đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 
2011 - 2020. Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 15/01/2014 của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần 
thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tập trung nâng cao chất lượng 



đào tạo toàn diện, coi trọng cả nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, đào tạo nhân tài, cả 
dạy chữ, dạy nghề, dạy người, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, nhân cách, phẩm chất 
đạo đức, lối sống. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Chú trọng nâng 
cao chất lượng giáo dục - đào tạo của trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng nghề 
kỹ thuật - Công nghệ và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

8. Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho 
nhân dân; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đầu tư 
cơ sở vật chất và trang thiết bị để nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - thông tin, 
phát thanh, truyền hình, thể dục - thể thao. Thực hiện có hiệu quả công tác lao động, việc 
làm, xuất khẩu lao động; Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2011-2020 và Chương trình 
mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của 
nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, thực hiện các biện pháp hỗ trợ không để xảy 
ra tình trạng thiếu đói. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt 
sỹ, người có công và các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.

9. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ 
sở; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công 
chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, gây 
phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp 
luật; tăng cường kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp; tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 và các Luật mới được Quốc 
hội ban hành.

Quản lý chặt chẽ địa bàn, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, trọng 
điểm ở địa phương: Quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, lâm sản, khoáng sản; xử lý nghiêm 
minh các vi phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
thanh tra kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các chính sách 
về dân tộc, tôn giáo; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường và nâng 
cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng theo kế hoạch. Thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, 
phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tai nạn giao thông vững chắc. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định 
của pháp luật.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích 



cực tham gia giám sát và động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thi đua lao 
động, sản xuất, công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 
của tỉnh Tuyên Quang.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 
XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2015./.

 CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 Nguyễn Sáng Vang


