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QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 
quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 với những nội dung chủ 
yếu sau:

I. KÉT QUẢ THỤC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
NĂM 2016

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp đã xuất 
hiện và nhân rộng được một sổ mô hình sản xuất hiệu quả. Khu vực dịch vụ đạt 
mức tăng khá. Thu ngân sách trên địa bản đạt dự toán. Thu hút đầu tư có nhiều 
chuyến biến tích cực. Đầu tư từ ngân sách tập trung thực hiện hiệu quả các chương 
trình, dụ' án trọng điếm của tỉnh, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Cải cách hành 
chính có nhiêu no lire cố gắng, góp phần cải thiện môi trường đâu tư, kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Các lĩnh vực xã hội tiểp tục có nhiều tiến 
bộ, các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững vả thực hiện các chính sách xã 
hội được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng, đặc 
biệt là quan hệ hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, góp 
phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biếu Ọuốc hội khóa XIV và đại biếu Hội 
dồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đủng pháp luật, an 
toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc Sơn La.

1!. MỤC TIÊU VÀ CÁC C llỉ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017
1. Mục tiêu
Cải thiện môi trường đẩu tư, sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung thực hiện các đột phá trong phát
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triển kinh tế nông nghiệp gắp với xây dựng nông thôn mới; tăng cường ứng dụng 
tiến bộ khoa học -  công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các ngành, 
lĩnh vực, sản phẩm; ứng phó hiệu quả với biến đối khí hậu, phòng chống thiên tai, 
tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chăm lo 
phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; 
cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; giữ vững ổn định 
chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường quan 
hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là quan hệ hữu nghị với 08 tỉnh Bắc Lào.

2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017
(ỉ)  Tổng sản phẩm trong tỉnh (theo giá so sánh 2010) năm 2017 tăng 10% so 

với năm 2016; (2) Cơ cấu kinh tế: dịch vụ chiếm 51,5%; nông lâm nghiệp, thuỷ 
sản chiếm 28%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,5%; (3) GRDP bình quân đạt 
27,7 triệu đồng/người; (4) Kim ngạch xuất khẩu đạt 7,0 triệu USD; (5) Tổng thu 
ngân sách trên địa bàn 4.050 tỷ đồng; (6) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 
13.500 tỷ đồng; (7) Tỷ lệ đô thị hóa 14,01%; (8) Tỷ lệ hộ nghèo 28,44.%; (9) Tỷ lệ 
thất nghiệp ở khu vực thành thị 4,04%; (10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41,8%, 
trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ công 
nhận kết quả đào tạo 14%; (11) Giải quyết việc làm mới trong năm cho khoảng 
16.800 người; (12) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 71,9%; 
(13) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,3%; (14) số  giường bệnh/1 vạn dân đạt 
23,11 giường; (15) số  bác sỹ/1 vạn dân đạt 5,95 bác sỹ; (16) Tỷ lệ suy dinh dưỡng 
trẻ em dưới 5 tuổi 21,1%; (17) Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 45,1%; (18) Tỷ 
lệ hộ được dùng điện sinh hoạt đạt 90,6% (19) Tỷ lệ gia đình văn hóa 65%; (20) 
Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 
86,3%; (21) Đến hết năm 2017, có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 08 xã đạt 15-18 
tiêu chí, 29 xã đạt 10-14 tiêu chí, 136 xã đạt 5-9 tiêu chí; (22) 100% CO' quan, đơn 
vị, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn không có ma túy; 52,9% xã, 
phường, thị trấn và 88,6% tổ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy và cơ bản đạt tiêu 
chuẩn 4 không về ma túy; (23) Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch 
95,5%; dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 85%; (24) Tỷ lệ chất thải 
rắn được thu gom: 87% ở đô thị, 25% ở nông thôn; (25) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng được xử lý 57,1%; (26) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,7%.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÉU
1. Nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, huy động, 

thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển
1.1. Đối mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, trong đó tập trung rà 

soát, bo sung quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị.

1.2. Ke hoạch đầu tư công năm 2017 tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, trọng tâm, gắn với quản lý chặt chẽ chống thất 
thoát lãng phí các dự án đầu tư công. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân vốn, quán lý chặt chẽ chuyển nguồn dự phòng các dự án, tăng cường 
thực hiện tiết lciệin, chống lãng phí, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.



3

1.3. Thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực nhất là các nguồn lực 
ngoài ngân sách để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cung ứng dịch vụ công. 
Làm tôt công tác xúc tiên đâu tư, thu hút các nhà đâu tư trong, ngoài nước tham gia 
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo hình thức đối tác công - tư 
(PPP), đặc biệt là đâu tư xây dựng trụ sở HĐND, ƯBND tỉnh và một số ban ngành, 
đâu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, khai thác tiềm 
năng các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh.

1.4. Tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
mới. Thu hút và hô trợ phát triển các doanh nghiệp, khuyến khích thành lập hợp 
tác xã, tô hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, ở các khu vực nông thôn.

1.5. Khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân 
sách trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ tài sản công, cắt giảm các khoản chi thường 
xuyên kém hiệu quả, ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện các chương trình, dự án 
trọng điểm của tỉnh.

2. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu 
quả và sức cạnh tranh, thúc đấy tăng trưởng kinh tá bền vững

2.1. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển, nhân rộng các 
mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu sản 
phẩm; thu hút các tập đoàn kinh tế mạnh để hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ liên 
kết với thị trường trong nước và khu vực.

2.2. Phát triển đa dạng thị trường thương mại, hình thành hệ thống chuỗi kinh 
doanh phân phối thực phẩm nông nghiệp, thủy sản an toàn; đẩy mạnh xã hội hóa, 
thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh; 
từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cửa khẩu quốc gia Lóng Sập, huyện 
Mộc Châu tiến tới nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế.

2.3. Huy động, thu hút các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ 
thuật du lịch vào các khu du lịch trọng điểm như: Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, 
vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La, các điểm du lịch cộng đồng... Hình thành các tiêu 
chí chính của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu gắn với các hoạt động thương mại, 
dịch vụ, sản phẩm du lịch như: Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái cộng đồng, du 
lịch văn hóa lịch sử, tố chức các sự kiện, du lịch mạo hiếm. Tố chức các hoạt động 
kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký kết hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

3. Ôn định dần cư, phát triền kinh tế - xã hội vùng di dân tái định cir các 
dự án thủy điện

Hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh theo phương thức mới; 
chuyển đổi một số cây trồng hiệu quả thấp sang cây trông khác có hiệu quả kinh tê 
cao; ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy 
sàn và chế biến sản phẩm để nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo ôn định đời 
sống của các hộ dân tái định cư thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình và các thủy 
điện khác. Triên khai thực hiện Đê án “On định dân cư, phát triên kinh tê - xã hội 
vùng chuyển dân tái định cư thủy điện Son La”.

4. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết có hiệu quá các vấn đề xã hội khác
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4.1. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc 
làm, các chương trình cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Thực hiện tốt 
chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm 
xã hội. Tiếp tục đầu tư một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, thực hiện đồng 
bộ các biện pháp để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

4.2. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo. Triến khai cho học sinh diện chính sách mượn sách giáo khoa theo Nghị 
quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh. Duy trì thực hiện 
và nâng cao chất lượng tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú ở các xã đặc 
biệt khó khăn.

4.3- Đẩy mạnh công tác thu hút các nguồn lực để xã hội hoá lĩnh vực y tế, 
giáo dục, văn hoá thể thao.

5. ứng phó hiệu quả vói biến đổi khí hậu, tăng cưòìig hiệu lực và hiệu 
quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

5.1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tố chức, cá nhân trong năm 2017. Tăng 
cường quản lý đất đai, giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng để triển khai các dự án.

5.2. Kiểm soát việc cấp phép, quản lý khai thác các nguồn tài nguyên khoáng 
sản. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, có các giải pháp xử lý triệt để các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây 
dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí và phòng, chống tham nhũng

6.1. Thực hiện hiệu quả các quyết định, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ; 
Thông báo số 492 -TB/TU ngày 07/9/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục 
thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; kế hoạch 
nâng cao chỉ số PAPI, PCI; tổ chức đánh giá, công bổ mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ và chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đon vị gắn với việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, clìỉnh đốn 
Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6.2. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế; đổi mới công tác quản lý, đánh giá 
công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của 
cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức 
theo nguyên tắc cạnh tranh, công lchai, minh bạch gắn với vị trí việc làm. Triển 
khai hiệu quả Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quán lý.

6.3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đế phòng ngừa, phát hiện, xử 
lý các hành vi tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh 
tra và việc xử lý sau thạnh tra. Nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác tiếp công dân, 
giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

7. Đảm bảo quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng 
cao hiệu quả hoạt clộng đối ngoại
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7.1. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng 
vũ trang vững vàng về chính trị, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp 
với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ việc tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, 
an ninh và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chú trọng vùng cao, biên giới.

7.2. Chủ động giải quyết có hiệu quả những nhân tố có thể gây mất ổn định; 
rà soát, phân loại, xác định và thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, 
phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng 
phòng, chống ma tuý của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong khu vực và các 
tỉnh Bắc Lào trong đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán ma túy qua biên giới 
vào Sơn La và từ Sơn La đi các tỉnh, thành phố.

7.3. Tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ họp tác quốc tế, nhất là quan hệ 
với 08 tỉnh Bắc Lào. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh 
thổ; lãnh sự và bảo hộ công dân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh và 

các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. HĐND tỉnh kêu gọi nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, 

cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, huy động mọi 
nguồn lực, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ ba 
thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017./.

Nơi nhận:ị^
- ủ y  ban Thường  vụ Q uốc hội, Chính phù;
- VP Quốc Hội, VP Chính  phù, V P Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc, U B TC N S, U B K T  cùa Quốc hội;
- ủ y  ban dân tộc Chính phủ;
- Ban chỉ đạo Tây Bắc;
- Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và  Đầu tư, Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu cùa U BTV  Quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bàn - Bộ T ư  pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. H Đ N D  tinh, U B M TTQ  Việt Nam  tinh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Văn Chất
- Đại biểu H ĐND tỉnh khóa XIII;
- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể;
- TT. Huyện ủy, HĐND, U B N D  các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh ủy, V ăn phòng UBND tỉnh;
- TT. Đảng ủy, I-1ĐND, U B N D  các xã, phường, thị tran;
- Trung tâm C ông báo, T rung  tâm Lưu trữ  tình;
- Lưu: VT, 450b.
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