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S: /KH-UBND Hoa Lit, ngày tháng ndm 2020 

KE HOACH 
Phát dOng thi dna thuc hien thng Ioi nhiêrn vii 

phát triên kinh te - xu hOi  nãm 2020. 

Näm 2020 là näm cuôi thirc hin các rnic tiéu Nghj quyêt Di hi Dãng b 
huyn 1n thir XXII, Kê hoch phát triên kinh tê - xa hi 5 nãrn 2016-2020, cüng là 
näm tin hành Di hi Dãng các cap, tiên tâi Dii hôi D?i  biêu toàn quôc lan thir 
XIII cUa Dãng 

Huyn Hoa Lu xay drng kê hotch phát dQng các phong trào thi dua thuc hin 
thing lçii nhim vi phát trin kinh te - xã hi näm 2020 cu th nhu sau: 

I. MUC filCH YEU cu 

1. Quan trit, tuyên truyn tu tuâng H ChI Minh, chü tnrang, &räng li cUa 
Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nràc ye thi dua khen thuâng, tp trung hoàn 
thin the ch, chInh sách, quy djnh cüa pháp 1ut ye thi dua, khen thi.râng. Tang 
cu&ng sir lãnh do cüa cp uS' Dâng, Mt trn To quôc, các to chüc chInh trj, các 
Kh& thi dua và Hi dng Thi dua - Khen thurng cüa các co quan, don vj, dja 
phuong trên dja bàn huyn trong vic triên khai thirc hin nhim v chInh trj gän 
vài cOng tác thi dua, khen ththng dê xây drng co quan, don v, da phuong vng 
manhtoàndiênnãm 2020. 

2. Day manh  phong tràothi dua, 1p thành tIch trong tat cá các cap, các 
ngành tr huyn den cci sâ, trên tat cá các linh virc hot dng theo huâng thiêt thrc, 
hiu qua và lien ti1c; to dng 1rc, khI the, tinh than cách mng, quyêt tarn cüa toàn 
b Dáng b, nhân dan và lrc 1uçng vu trang trong huyn, gOp phân hoàn thành và 
hoàn thành vuçYt rnrc các nhirn vi phát triên kinh tê - xà hi narn 2020. 

3. Phát hin bôi di.roiig nhãn rng các diên hInh tiên tiên, các nhãn tO mâi, 
guong ngi.thi tOt vic tOt. Tuyên truyên phát dông phong trào thi dua yêu nuóc theo 
tu tuâng Ho ChI Minh, dông th?yi rn rng các hmnh thi'rc tuyên truyên, biêu duong 
cac dién hInh tiên tiên, các nhân to mâi, guong ngu&i tOt, vic tot, tao không khI sOi 
nôi chào rn1rng các ngày kS'  nim 1&n trong näm 2020, chào mrng D?i  hi Dáng bô 
huyn lan thir XXIII, Dai  hi di biêu Dãng b tinh lan thu XXII và Di hi thi dua 
yêu nixâc tinh Ninh BInh lan thO V 

II. KE HOACH TRIEN KHAI 

Tiêp tyc p/iát lriên kin/i tê theo /1wó1g bn vüng; t?lp  trung phát triên cong 
nghip - TTCN, d1ch vy, du ljch; hoàn t/i&n  và nâng cao chat lup'ng các tiêu chI 
cüa huyn dyt c/iuân Nông 1/iOn mói, xây dyng các khii dan dr mói kiêu luau; 
tIp (rung lhzy'c hin Dê an tái co câu ngànhi nông nghip; 1/l(rc /z&n  có hiu qua 
các chin/i sac/i tháo go k/to k/ian, vwó'ng nu'c, 1,0 1r9' (loan/I ng/ip phát triên; 



thi'c hin tat cong tdc quy hoçzclz, quiin Ij du 1w xây ding. T:o bwóc chuyên mó'i 
vc chat lupng các hoat d3ng vim hóa, giáo dyc; thiyc h&n  lien b3 cong bing xi 
h5i, bio dam an sink xi h3i; niing cao p/uk 4ii xi /zi, cái 1hin dà'i sang vit 
chat, tin/i than cáa nhân dan. Day mull, cal cad, hank chInk, nâng cao h&u  lyv, 
hiu qua qudn lj n/là nithc, 1114rc han/i tilt k&m,  c/lông ling phI, tang cuô'ng 
cong kIc plzông, c/lông tham nhing, gUll quylt khilu ilyl, to cdo, dan, báo an 
nink ci, In/i lrj, tr(ut lr an bàn xi h3i, p/ia,, dâu hoàn than/i và /ioàn than!, vu'oi 
mac các chi lieu kin/i be - xii izi nm, 2020. 

1. Các chi tiêu chü yu: 

STT Clii tieu DVT U'&c thuc hiên _ nam 2019 
Ké hoach 
nam 2020 

I Các chi tiêu v kinh t 

1 
TOc d tang trtr&ng giá trj san xuât 
(gza so sanh nam 2010,) 

13,3 8 13,95 

+ Cong nghiêp - Xây drng % 13,2 1 13,27 
+ Nông, lam nghip, thüy san % 1,95 2,34 
+Dichvu % 16,98 18,82 

2 Ca cu gia trj san xut 
+ Nong lam nghip, thày san % 5,63 5,3 
+ Cong nghip và xây dimg % 72,34 71,7 
+ Djch vi.' 

% 22,03 23,0 
3 V6n du tir phát trin trên dia bàn T' dông 2.057 2.180 
4 Thu nhp bmnh quân dâu ngu&i Tr.dong 54 60 
5 Khách du ljch Triu !i.rçit 4,7 5,4 
6 Doanhthuduljch Tdông 1.250 1.800 
7 Giá tn san phâm/ ha dat canh tác Trd/ha 133 138 
8 Thu ngân sách trén dja bàn: T dông 232,324 200,9 

+ Thu tiên sCr ding tht T' dong 135,032 120 
+ Thu thuê, phf, thu khác T dông 97,292 80,9 

9 Xây dirng khu dan cu NTM kiêu mâu Khu 07 15 
II Các chi tiêu xã hi 
1 Tlhnghèo % 1,68 <1,68 
2 T l lao dng qua dào to ngh % 53 65 

T 1 tré em drài 5 tui bj suy dinh 
dröng 

0/ 
0 9 9 

4 T' 1 bao phü bào him y th % 89 96 
T' l dan s nông thôn scr diing flhJOC 

hpvçsinh 999 99 9 

2. Nhim vii Va giãi pháp chü yu: 

2.1. Phong trào phát triên nông nghip và xãy drng nông thôn m&i 
- Phát trin nông nghip, lam nghip, thUy san theo hcng san xuAt hang hóa, 

üng diving cong ngh cao gAn vi du ljch, djch vii du ljch; gän vOi nhu câu thj 
tnr&ng; Quy ho?ch phát triên san xuât dé phân v11ng san xuât nông nghip, thüy san 
hçip l, ben virng. 

- Tip tic nghiên ctru ma rng mô hInh: rau cOng ngh cao, mãng tây, at xuAt 
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khu, boa Phong Lan, hia np cau; mô hInh lüa — cá, Sen Nht; phát trin con nuôi 
dc san nhtx dê, cá rô, cá tram và các mô hInh kinh tê trang tri tong hqp gän vâi 
phát trin du ljch sinh thai.... Tiêp tic triên khai xây dirng các ving san xuât lüa hang 
boa tp trung theo mô hInh cánh dông mâu vira và Ian vOi quy mO 30-100 ha a tat ca cac 
xã có diu kin theo huórng ru tiên giông chat hrçing cao phic vii du ljch vâ thrnrng 
mai do thj. Khuyn khIch, h trV xây drng các cánh dông Sen Nht có quy mô tr 2 
ha trO len trong các khu, diem du ljch. 

- Thrc hin tot mOi lien kêt "4 nhà", tao  thj tn.rang tiêu thii nông san On djnh; 
khuyên khIch các &in vj nghiên ctru khoa h9c và các doanh nghip k hçip dông san 
xuât, tiêu thi san phâm vai các HTX, h gia dInh. Day manh  xây drng các hInh 
thirc tO chüc san xuât tiên tiên, có hiu qua trong nông thôn, nhât là nâng cao chat 
luçing, hiu qua boat dng cüa các HTX nông nghip. 

- Tip titc trin khai thrc hin có hiu qua Dê an s 02/DA-UBND ngày 
12/7/2017 cUa UBND huyn ye xây dirng nông thOn mói huyn Hoa Lu' giai doan  2017-
2020, Ké hoch cüa UBND huyn ye xây drng xA NTM kiêu mâu và khu dan cu nông 
thôn mOi kiêu rnâu giai doan 2018-2020. Tp trung chi dan  các thOn, xorn cüa các xâ 
dang k dat  chuãn NTM kiêu mâu tiêp tic triên khai các buac phân dâu den nãm 2020 
có 15 khu dan c.r dat chuãn khu dan ci.r NTM kiêu mâu và 02 xã Ninh Giang, Ninh M5' 
dat chuân xã NTM kiêu mâu theo quy dnh. 

2.2. Thi aua piult triên mIn/z me ngành 1/i 11'ong nghip, djch vy, du ljch. 
Nâng cao chat 1u'Q'ng và loyi hInh djch vy. 

- Tao mci diêu kin thun igi cho các to chac, cá nhân dy manh  phát triên san 
xut, kinh doanh, thirc hin t& chInh sách uu dâi, thu hcit du tr nhAt là trong các linh 
virc phát trin nOng nghip hang hóa, du ljch, djch vti nhm tao  ngun thu bn vthig; 

- Huy dng các ngun hrc d du ti.r xây dirng kt cu ha tng du ljch; khuyn 
khIch các doanh nghip, h kinh doanh ma rông và nâng cao chit luçing các djch vu 
du ljch. Thirc hin tt np sOng van hóa, van minh và dam bão v sinh mOi tnräng, 
an ninh trt tr tai  các khu, dim du ljch trên dja bàn. 

- Tang cuang cOng tác kim tra mOi tnräng di v&i các co sa san xut, kinh doanh 
trên dja bàn. Giái quyêt có hiu qua các v.n d v sinh mOi truông tai  các co sâ san 
xut cong nghip - TTCN, lang ngh darn bâo cho phát trin du ljch. 

- D.y manh  hoat dng thi.ro'ng mai,  nâng cao chit luvng hoat  dng cüa các loai 
hInh djch vi, dam báo phiic vi nhu cu phát trin, sinh hoat cüa nhân dan và ph%lc 
vii khách du ljch. 

2.3. Thi dua tI,ic hin tot cong tác thu ngân sách, c/zng t/zãt thoát ngun 
thu; chi tilt k&m, h&u qua 

- Dy manh san xut, kinh doanh nhm nuOi dt.ring t& ngun thu; khai thác trit 
dê các nguOn thu; có k hoach  và các giài pháp cii the dê thrc hin có hiu qua hon 
vic thu ngân sách tr các ngun du giá dt, giao dt có thu tin, xU 1 nMng vi pham 
v sCr dung dt dai, tr do tao  ngun thu d xây dirng co sO ha t.ng, xây dtmg NTM; 
tang cixng kim tra, xr l nq dung thu, phn du thu vuqt dir toán di.rqc giao. 
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- Chi ngân sách nhà nuâc ngoài vic dam bão chi this?ing xuyên con phãi tang t 
trQng chi cho dAu tu phát trin; thrc hành tit kim, chng lang phi, i..ru tiên b ti-i 
nguôn vn dê thanh toán nçi xây dmg c bàn phyc vy xây dmg xa, huyn dat  chuin 
nông thôn mài kiêu mu. 

2.4 TIzi dua d4p  n,unh cong tác xã IzJi hóa trong link vyv van bOa, giáo 
dyc, Ytê TIZ dyc the 1/tao, Dan sO KHHGD 

a. V Giáo dc - Dào tçzo: Dy manh  xâ hi hóa giáo dçic; cong tác khuyn 
hoc, khuyên tai, xây di.rng xâ hôi hoc tap Thtrc hiên co hiêu qua viêc dOi rnoi can 
bàn toàn din giáo due và dào tao, tao chuyên biên manh  me ye chat 1ixng, hiu qua 
dáp tng yêu cu cüa xã hi và hi nhp quôc tê gän vri tang cng huy dng các 
nun hrc cüa xâ hi dâu tu cho phát triên giáo dyc và dào tao  giai doan 2019-2025; 
sap xp di ngü can b quãn 1, giáo viên, nhân viên dü ye so hxqng, dông b ye co 
cu, dat  chuân v chuyên môn, nghip vi; tang ci.thng Co s& 4t chat, thiêt bj dy h9c 
theo hu&ng hin dai  hóa, chuân hóa, dông b hOa. 

b. V an sinh xâ h5i và giám nghèo: Thyc hin nghiêm tOe các quy djnh cOa Dãng 
và Nhã nls&c d& v&i nguii có cOng, dôi tl.rclng chInh sách, dôi ti.rçlng bào trq xâ hi; 
Trin khai thiic hin tot chrong trInh giám nghèo da chiêu trên dja bàn huyn. Trong 
d, tp trung h trçi tin dyng ru dãi cho vay h) nghèo, cho vay xuât khâu lao dng, cap 
the bão hiêm y té; mien, giãm hçc phI cho con h nghèo; huâng dan ngthi nghèo each 
lam an, phát triên san xuât. Phãn dâu dim t)' l h nghèo theo tiêu chI mài con di.r&i 
1,68%. Thyc hin có hiu qua Chi.roiig trInh dào tao nghê cho lao dng nông thôn; tang 
cu?ng cong tác xuât khâu lao dng. 

c. V cOng tác dan s, y té' và chám soc thc khoé cho nhán dOn: COng c và 
hoàn thin mng krâi y tê các cap: Ma rng bâo hiêrn y tê trong nhân dan, hi.ràng tOi 
báo hiêm y tê toàn dan; nâng cao chat luçing cOng tác khám, cha bnh; tang cuang 
cOng tác v sinh an toàn thirc phâm, phOng chông djch bênh. Thirc hin tOt cOng tác 
Dan so - Ké hoach hóa gia dInh. 

d. VphOt trkn van IwO thông tin: Dy manh  triên khai CáC hot dông van hóa, 
the dye the thao phyc vy các nhim vy chInh trj, ngày l cOa dat nuâc và dja 
phuong; tp trung phOi hp vói các don vj triên khai thrc hin tot các cOng vic 
phyc vy Närn Du ljch QuOc gia 2020 Hoa Ltx-Ninh BInh; tO chOc, hithng dn thjrc 
hin các hoat dng tu~'ên  truyên  Dai  hi Dãng b các cap và Hi nghj diên hInh tiên 
tiên huyên Hoa Lu lan thtr VI (2020-2025). Nâng cao chat !ucYng xây dirng, thjrc 
hin nêp sOng van hóa, van rninh co Sâ, trong do tp trung nâng cao chat h.rçing 
phong trào :'toan  dan doàn kêt xây dyng däi sOng van hóa", cuc vn dng "toàn 
dan doàn ket xây drng nông thOn mai, do thj van minh", và các phong trào thi dua 
yéu nuâc cOa dja phucing. 

2.5. Vt qu6cphàng, an ninh, bão dam 1rlt lyxã /z3i: 
- Nm chic tInh hInh lien quan dn an ninh, trt tIr; chO dng phOng ng1ra, ngän 

ch.n lam that bai  mci am muu hoat dng cOa các th lirc thO dch, phãn dng và ti 
pham nht là trong dip  din ra Dai  hi Dãng các cp; phát dng sau rng phong trào 
toàn dan bào v ANTQ, huy dng sue manh  cCia Ca h thng chInh trj và toàn dan trong 
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cong tác darn bão ANTT, trong do hrc luçrng COng an lam nOng c6t; trin khai dông b 
các bin pháp phOng ngira, t.n cOng tr.n áp các 1oi ti phm, t nn xã hi. Triên khai 
có hiu qua các chuang trInh miic tiêu v phOng chng ti phm, ma tüy. Lam t& 
cong tác quãn 1 hot dng cüa các tOn giáo trên dja bàn. 

- Tiêp tiic day nnh thirc hin phong trào Thi dua quyt thing ci1a LLVT 
huyn gn vói nhim vi quc phOng dja phwng; thirc hin nghiêrn ch d sn sang 
chin du, t chtrc hun 1uyn, din tp cho lirc 1u9ng vu trang huyn theo dOng 
chi.rcmg trInh quy djnh; thirc hin tot cong tác tuyên ch9n và g9i cong dan nhp ngü 
dam bão hoàn thành 100% chi tiêu näm 2020. Triên khai thuc hiên t& chInh sách hâu 
phtro'ng quân di. 

3. Các clot phát cong thi dua nãm 2020: 

Dcyt 1: Thñ gian t1r 01/01/2020 dn ngày 30/6/2020, thi dua 1p thành tIch 
chào mrng k nim 90 nãm ngày thành 1p Dãng Cong  san Vit Nam (03/02/1930-
03/02/2020) và Dai  hi Dàng các cap, tién t6i Dai  hi Dàng b huyn Hoa Lu lan 

thir XXIII; Thi dua 1p thành tIch chào mrng k' nim 129 näm ngày sinh Chü tich 
HO ChI Minh (19/5/1890 -19/5/2019); 

- TIch circ phn du trong các phong trào thi dua "Ca nuâc chung sirc xây 
drng nông thôn miii" giai doan 2016-2020, phong trào thi dua "Ca nuâc chung tay 
vI ngithi nghèo - Không d ai bj bO lai  phIa sau" và phong trào thi dua "Doanh 
nghip Vit Nam hi nhp và phát trin", phong trào thi dua "Can b, cOng chirc, 
vién chüc thi dua thirc hin van hóa cOng sâ". To chi:rc thành cOng Hi nghj din 
hInh tin tin các cp tin tài Dai hôi thi dua yêu nuOc tinh Ninh BInh lan thi'r 
V(2020-2025); 

Dot 2: Thii gian tr ngày 01/7/2020 de'n ngày 3 1/12/2020, thi dua lap thành 
tIch chào müng k' niêm 75 nam ngày thành lap nu6c CQng hôa Xã hOi chO nghia 
Viêt Nam (02/9/1945 -02/9/2020); 76 nãm thành lap Quân dOi nhân dan Vit Nam 
(22/12/1945 -22/12/2020); thi dua hoàn thành xuât sc nhim vti chInh trj cüa các 
ccc quan, don vj, gop phán hoàn thành thing lqi toàn din các miic tiêu, nhiêm vu 
phát trin kinh t - xã hi cüa huyn nàm 2020; thirc hin thng lçi Nghj quyt Dai 
hi Dãng b tinh l.n thir XXI, Nghj quyt Dai  hi huyn ln thir XXII chào mi'Ing 
Dai hi Dãng b huyn ln thi'r X)UII, Dai  hi  dai  biu Dàng b tinh ln thir XXII 
và Dai hôi thi dfla yêu nithc tinh Ninh Blnh !.n thir V. 

Trên dày là kê hoach phát dQng thi dua thirc hin thtng 1çi nhiêm vu phát trin 
kinh te - xã hQi nãm 2020. Yêu cu HQi dOng TDKT các xa, thi trân, Thñ truOng các 
phèng, ban, ngành, doàn th& cc quan, don vj 1p  ke' hoch thi dua trong nQi bQ dcn 
vi mInh và kh6i thi dua dm báo dung thai gian quy djnh. 
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Trong qua trInh trin khai thirc hin ké' hoch có gl vtróng mc d nghj các 
dcin vi kjp thi báo cáo v Hi dông TDKT huyn (qua phông Ni vi) d duc xem 
xét, giâi quy&./.  t- 

Noi nhin: 
- Ban Thi dua - Khen thixông Sâ Ni v; 
- Thtr&ng trrc Huyr üy; 
- Thix&ng trirc HDND huyn; 
- Chà tjch, cac pcT UBND huyn; 
- TrtrOng các Khôi thi dua; 
- Các phông, ban, ngành, doàn the; 
- UBND các xâ, thj trân; : 
- Li.ru VT, NV. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Büi Duy Quang 
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