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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 H A VIII     H P THỨ N M 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan, báo cáo 

thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch, nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 với các mục 

tiêu, giải pháp nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu 

quan. Trong đó, nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu như sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 

Do khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước nên tình hình kinh tế 

- xã hội năm 2012 của tỉnh tuy tiếp tục tăng trưởng nhưng đã chậm lại. Trong 

đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, đạt kế hoạch đề ra; lĩnh vực sản 

xuất công nghiệp chịu tác động ảnh hưởng nhiều nhất từ sự suy giảm kinh tế 

trong nước và thế giới nên tốc độ tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn tăng khá so 

với năm trước, chỉ số phát triển công nghiệp quý sau cao hơn quý trước; thương 

mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, 

dịch vụ và tiêu dùng của người dân. Nhờ các giải pháp về miễn, giảm, gia hạn 

thuế của Chính phủ nên khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã từng bước 

được tháo gỡ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, nâng dần chất 

lượng đáp ứng nhu cầu của người dân; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng 

cao; công tác khám chữa bệnh được duy trì và phát triển. Chính sách an sinh xã 

hội tiếp tục được quan tâm; công tác giảm nghèo đạt kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh đó, kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Chỉ số 

giá tiêu dùng có dấu hiệu tăng trở lại trong những tháng gần đây; xuất khẩu giảm 

mạnh, giá các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh giảm; nợ xấu, hàng tồn kho 
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của doanh nghiệp tăng cao; thu ngân sách đạt thấp, giải ngân vốn xây dựng cơ 

bản chậm; tình hình vi phạm quy định Luật Bảo vệ và Phát triển rừng vẫn còn 

xảy ra; chưa có giải pháp hiệu quả nhằm tăng số bác sỹ ở cơ sở; chính sách đối 

với đồng bào dân tộc như nhà ở, đất sản xuất, đặc biệt là việc triển khai Chương 

trình 1592 (134 cũ) chậm; khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn chưa được giải 

quyết căn bản. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào 

dân tộc, lao động mất việc làm… còn gặp nhiều khó khăn; tệ nạn xã hội và trật 

tự an toàn xã hội còn bức xúc ở một số nơi; 04 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế 

hoạch là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, số bác sỹ/vạn dân và số Trạm Y tế 

xã có bác sỹ. Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan cần tăng cường các 

giải pháp để điều hành thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2013.  

2. Mục tiêu tổng quát  các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ  giải pháp năm 

2013 

a) Mục tiêu tổng quát: Bảo đảm kinh tế tăng trưởng ổn định, phát triển bền 

vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp 

phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với thực hiện tốt 

mục tiêu kiềm chế lạm phát. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời 

sống nhân dân; tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; giữ 

vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. 

b) Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013: 

* Các chỉ tiêu về kinh tế: 

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 11,5 - 12%, trong đó: Khu vực 

nông, lâm, thủy sản tăng khoảng 5 - 6%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 19 - 

19,5%; khu vực dịch vụ tăng 15 - 15,5%; thu nhập bình quân đầu người khoảng 

36 triệu đồng; 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu: 700 triệu USD;  

- Kim ngạch nhập khẩu: 145 triệu USD;  

- Thu ngân sách (thu nội địa và XNK): 4.600 tỷ đồng;  

- Tổng chi ngân sách: 6.223 tỷ đồng.  

* Các chỉ tiêu xã hội, môi trường: 

- Tỷ lệ giảm sinh duy trì ở mức: 0,7%o;  

- Tỷ lệ xã đạt phổ cập trung học cơ sở: 100%;  

- Tỉ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: 50% 

- Tỉ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: 80% 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm: 1,5%;  

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 17%;  

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ: 60%;  

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 23;  

- Số bác sỹ/vạn dân: 6,5;  
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- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 60%;  

- Số người tham gia bảo hiểm bắt buộc: khoảng 470 nghìn người;  

- Giải quyết việc làm cho: 30.200 lao động;  

- Tỷ lệ lao động được đào tạo: 35%;  

- Tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn dưới: 3,5%;  

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện: 96%;  

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh: 87%;  

- Tỷ lệ che phủ rừng (chung): 59,39%. 

c) Nhiệm vụ và các giải pháp phát triển ngành và lĩnh vực: 

- Phát triển kinh tế: 

+ Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng GAP, thực hiện các giải pháp 

hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn. Phát 

triển chăn nuôi theo hướng sản xuất công nghiệp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Đẩy mạnh công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đảm bảo 

công tác quản lý, bảo vệ rừng hiện có. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu 

quốc gia về nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng cây cao su tạo 

quỹ an sinh xã hội và đầu tư hạ tầng; 

+ Phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, ưu tiên phát 

triển những sản phẩm công nghiệp chủ lực từ nguồn nguyên liệu địa phương và 

ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, sử dụng tiết kiệm năng lượng và bảo 

vệ môi trường. Tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế 

biến…; 

+ Hỗ trợ doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp sản xuất chế biến các mặt 

hàng nông sản chủ lực của tỉnh) tiếp cận nguồn vốn để đổi mới công nghệ, nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm nâng cao khả năng cạnh 

tranh của sản phẩm trên thị trường, tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu, 

góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đề ra;  

+ Phát triển thị trường trong nước, đưa hàng hóa sản xuất trong nước về 

nông thôn. Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, đảm bảo chất lượng và giá 

cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống, sức khỏe nhân 

dân. Phát triển dịch vụ du lịch, tập trung thu hút đầu tư, triển khai các dự án tại 

các khu du lịch trọng điểm của tỉnh như: Khu du lịch Bà Rá - Thác Mơ, Sóc 

Bom Bo, Bộ Chỉ huy Miền, Đồng Phú, Bù Đốp...; 

+ Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, khai thác tốt nguồn thu phát 

sinh, phấn đấu thu nợ đọng thuế còn dưới 5%. Đẩy mạnh công tác thanh tra, 

kiểm tra thuế và kê khai nộp thuế. Đảm bảo tốt nhiệm vụ thu ngân sách; kiểm 

soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách nhà nước gắn với giữ nghiêm kỷ 

luật tài chính. Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán ngân sách nhà nước; 
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+ Tiếp tục thực hiện đầy đủ và nhất quán nội dung Chỉ thị số 1792/CT-TTg 

ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tiếp 

tục thực hiện các giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân 

sách nhà nước, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết 

cấu hạ tầng. Tập trung vốn nhà nước đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, 

tạo động lực phát triển; ưu tiên đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án 

hoàn thành trong năm, các dự án hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây 

dựng nông thôn mới; 

+ Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp, rà soát các thủ tục hành chính chồng chéo để loại bỏ, đơn giản 

hóa các thủ tục hành chính, duy trì và phát triển hệ thống “Một cửa điện tử” 

nhằm tạo thuận lợi thu hút doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đến đầu tư 

trong tỉnh.  

- Lĩnh vực xã hội, khoa học và công nghệ: 

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh 

giai đoạn 2011 - 2020. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; quan tâm hơn nữa đến vùng khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Coi trọng đào tạo nghề cả về mở rộng quy 

mô và nâng cao chất lượng; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để bảo 

đảm nhu cầu học tập của các đối tượng, nhất là giáo dục mầm non. Đẩy mạnh xã 

hội hóa giáo dục, đào tạo; 

+ Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và 

công nghệ giai đoạn 2011 - 2020. Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng khoa học và công nghệ mới vào sản xuất, ưu tiên nguồn lực thực hiện 

các chương trình phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng và 

chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ;  

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, tiến tới để mọi người dân được cung 

cấp các dịch vụ y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có 

chất lượng. Chủ động triển khai công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh xảy 

ra. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, 

phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Mở rộng 

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để từng bước thực hiện bảo 

hiểm y tế toàn dân. Nghiên cứu mở rộng việc đưa cán bộ y tế cơ sở đi đào tạo 

bác sỹ để thực hiện tốt chỉ tiêu bác sỹ/vạn dân, chỉ tiêu tỷ lệ Trạm Y tế xã có bác 

sỹ; 

+ Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực thông tin, văn hóa, thể thao. 

Xây dựng kế hoạch, chương trình văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt 

động kinh tế. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đối với lĩnh vực văn 

hóa, thể dục thể thao. Phát triển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành 

tích cao. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản; tăng phủ 

sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tới các vùng sâu, vùng xa. 
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- Chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo: 

+ Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, tạo việc 

làm. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình, dự án về giảm 

nghèo nhằm bảo đảm giảm nghèo nhanh và bền vững. Đẩy mạnh triển khai thực 

hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; giải quyết nhà ở cho các nhóm đối 

tượng gặp khó khăn về chỗ ở. Tập trung thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các 

chương trình mục tiêu quốc gia trong các lĩnh vực xã hội;  

+ Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi người có công, chính 

sách đối với thanh niên xung phong, chính sách trợ cấp xã hội. Triển khai thực 

hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc như chính sách đất ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách di dân, tái định cư; 

 + Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 

2011 - 2020 và Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Chú 

trọng tạo việc làm ổn định, cải thiện môi trường và điều kiện lao động, tăng thu 

nhập và nâng cao mức sống cho người lao động; giải quyết kịp thời các chế độ 

an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động mất việc làm. Đẩy mạnh 

phát triển thị trường lao động; hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ 

người lao động học nghề phù hợp. 

- Về tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: 

+ Sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên, khoáng sản, môi 

trường nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt các hành vi gây ô nhiễm môi 

trường, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận 

thức về môi trường, giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái; 

+ Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững 

tài nguyên rừng; tăng cường bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ rừng. 

- Cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước: 

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Bố trí một phần ngân sách thích hợp để tiếp tục 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà 

nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo 

sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tăng cường công tác 

đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm đấu 

tranh tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong đội 

ngũ cán bộ, công chức; 

+ Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, 

kéo dài nhằm bảo đảm ổn định chính trị, xã hội; 

+ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công 

tác thông tin tuyên truyền; tăng cường các thông tin chính thức một cách công 
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khai, minh bạch, kịp thời về tình hình và các chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. 

- Về quốc phòng, an ninh: Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại, thông tin, tuyên truyền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

nhằm đảm bảo xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh; bảo vệ vững 

chắc tuyến biên giới, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực 

Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ 

họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày, 

kể từ ngày thông qua./. 

                                                                                       CHỦ TỊCH 

Nguyễn Tấn Hưng 

                                                                                       


