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Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI  

5 NĂM GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2015 

 

Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn năm 2011-2015 

trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản: Thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi 

mới của đất nước; sự tác động tích cực của nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, 

chính sách của Nhà nước, trọng tâm là việc thực hiện 03 khâu đột phá của Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp 

thời của UBND tỉnh, Huyện ủy và sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, 

mặt trận và các đoàn thể tỉnh; niềm tin và sự gắn bó mật thiết của nhân dân được củng 

cố và nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Tình hình suy 

thoái kinh tế, tài chính, ngân hàng, nợ công; tăng trưởng kinh tế sút giảm nhiều năm 

chưa được khôi phục hoàn toàn; tình hình biển Đông diễn biến phức tạp; thiên tai, bão 

lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi còn diễn biến khó 

lường; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn đã tác 

động nhiều mặt đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Nhưng với tinh thần 

đoàn kết, tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo vượt khó vươn lên, Nhân dân và cán bộ 

huyện nhà đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả như sau:  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  

1. Trong lĩnh vực kinh tế 

Qua 05 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2011 –

2015, nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Giá trị sản xuất các 

ngành trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 11,9%, trong đó: Nông, lâm, thủy sản 

tăng 5,1%; dịch vụ tăng 13,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 14,8%, riêng Công 

nghiệp tăng 12,4%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản: 36%; công nghiệp - xây dựng 

- dịch vụ: 64%, trong đó: Công nghiệp - xây dựng: 23%; dịch vụ: 41%. Sản lượng 

lương thực bình quân hàng năm: 102.000 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 

2015 đạt 32,1 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách hoàn thành kế hoạch tỉnh giao và 

tăng bình quân hàng năm 10,73% 

 Kinh tế nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện và bền vững theo hướng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Giá trị sản xuất nông nghiệp 
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đến năm 2015 đạt 540.228 triệu đồng, tăng 26,94% so với năm 2010, tốc độ tăng 

trưởng bình quân là 4,9%. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt lịch thời vụ các 

loại cây trồng, cơ cấu giống, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản 

xuất; chuyển đổi thành công từ 03 vụ lúa sang 02 vụ/năm, tuy diện tích gieo trồng 

giảm nhưng năng suất và sản lượng tăng lên; năng suất bình quân đạt 67,8 tạ/ha. Tích 

cực chỉ đạo triển khai chủ trương phát triển cánh đồng mẫu lớn, đến năm 2015 đã mở 

rộng diện tích trên 1.800ha với 26 cánh đồng ở 13 xã – thị trấn, riêng Phước Hưng đã 

hình thành cánh đồng lớn, năng suất cao hơn năng suất bình quân chung 9,2tạ/ha, 

mang lại thu nhập kinh tế tăng thêm từ 4-5 triệu đồng/ha. 

 Công tác chỉ đạo khôi phục, phát triển chăn nuôi được chú trọng theo hướng 

hiệu quả, an toàn; mô hình chăn nuôi gia trại có hướng phát triển; công tác phòng 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được chỉ đạo quyết liệt, không để phát sinh diện 

rộng. Công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng được tăng cường, tỷ lệ độ che 

phủ rừng năm 2015 đạt 8,6%. Lĩnh vực thủy sản tiếp tục có bước phát triển khá. Giá trị 

sản xuất đến năm 2015 đạt 97.188 triệu đồng, tăng 39,41% so với năm 2010.  

Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 được Nhân dân 

đồng tình ủng hộ, phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới phát triển 

sâu rộng, kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư đồng bộ, đời sống nhân 

dân không ngừng cải thiện, nâng cao; bộ mặt nông thôn đổi mới, khởi sắc. Đến nay, có 

04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, vượt chỉ tiêu 02 xã 

so với Kế hoạch của Huyện ủy. 

 Kinh tế công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất 

công nghiệp - xây dựng đến năm 2015 đạt 1.566.662 triệu đồng, tăng 99,15% so với 

năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân là 14,8%. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước An giai đoạn 

2, đến nay đã thu hút trên 16 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, giá trị sản xuất công 

nghiệp chiếm tỷ trọng từ 28-30% tổng giá trị sản xuất của huyện. Các hoạt động 

khuyến công hổ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, quảng bá sản phẩm tiêu biểu 

của địa phương được tăng cường. 

 Các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ không ngừng phát triển theo 

hướng đa dạng, thiết thực phục vụ các ngành kinh tế, xã hội địa phương. Giá trị dịch 

vụ đến năm 2015 đạt 966.191 triệu đồng, tăng 86,81% so với năm 2010, tốc độ tăng 

bình quân hàng năm 13,3%. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 05 năm (2011-2015) 

trên 79 triệu USD, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 22 triệu USD. Đã thực hiện 

đầu tư mới, mở rộng, phát triển các khu đô thị, các chợ trọng điểm của huyện và nông 

thôn trong hệ thống chợ đã được quy hoạch, tổng vốn đầu tư: 69.345 triệu đồng, đã 

góp phần tăng trưởng cao cho ngành dịch vụ, thương mại.  

 Thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch tỉnh giao và dự toán của huyện 

đã đề ra. Tốc độ tăng thu ngân sách hàng năm bình quân 10,73%, tăng 72,26% so với 

số thu thực hiện năm 2010. Chi ngân sách thực hiện đúng Luật Ngân sách Nhà nước. 

Hoạt động tín dụng ngân hàng chuyển biến tích cực; các quỹ tín dụng nhân dân hoạt 

động có lãi, dư nợ tăng bình quân 10%, tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng giảm. 
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 Công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển được chú 

trọng, đã tập trung chỉ đạo củng cố và phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp, tiến hành 

sáp nhập từ 23 Hợp tác xã (HTX) xuống còn 16 HTX, kết quả kinh doanh, dịch vụ 

hiệu quả hơn, bộ máy được sắp xếp tinh gọn, năng lực vốn được tập trung, tỷ lệ HTX 

hoạt động khá chiếm 43,7%, không còn Hợp tác xã yếu kém. Trong 05 năm, có thêm 

50 doanh nghiệp và 1.860 cơ sở sản xuất, dịch vụ được đăng ký thành lập mới, góp 

phần tích cực vào việc phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động của 

địa phương. 

 Việc đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho việc công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng vốn 

đầu tư toàn xã hội tăng 3,7 lần so với giai đoạn 2005-2010. Vốn ngân sách các cấp, 

nguồn vốn doanh nghiệp và nhân dân đầu tư trực tiếp trên 4.228.000 triệu đồng, đạt 

402% so với kế hoạch. Đến nay đã đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm về 

giao thông, thủy lợi,...góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, 

đổi mới bộ mặt đô thị, nông thôn, tăng cường khả năng phòng chống lụt bão, bảo vệ 

sản xuất và điều kiện an sinh xã hội cho nhân dân. Tính đến năm 2015, tỷ lệ đô thị hoá 

của huyện đạt 37%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện  đạt 95%. 

 Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường và có nhiều chuyển 

biến tích cực. Tổ chức tốt việc triển khai kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 đã 

được duyệt, đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất, phục vụ tốt 

cho nhu cầu đầu tư phát triển, quản lý sử dụng đất trên địa bàn. Tiếp nhận và phối hợp 

thực hiện Dự án hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai Việt Nam, đến nay cơ bản hoàn 

thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Công tác quản lý tài 

nguyên khoáng sản, cấp phép khai thác gắn với bảo vệ môi trường được thực hiện 

đúng quy định của pháp luật; các hành vi sai phạm đã được kiểm tra, xử lý kịp thời. Đã 

tập trung chỉ đạo triển khai mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển xử lý rác thải không 

để tình trạng ứ đọng rác trong dân cư và tại các cơ sở sản xuất. 
 

2. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội  

Từng bước thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 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 chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên bảo đảm số lượng và nâng trình độ 

chuẩn (mầm non: 34,2%; Tiểu học: 88,4%; THCS: 90,4%; THPT: 20,8%). Quan tâm 

công tác phổ cập các cấp học; đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới trường, lớp với 

tổng vốn đầu tư hạ tầng giáo dục 2011-2015 do huyện quản lý: 77.996 triệu đồng, đảm 

bảo nhu cầu dạy và học. Tập trung chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến nay 

có 44/63 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 69,84%. Hoàn thành chuyển 14/14 

trường mầm non bán công sang hệ công lập năm 2014. Phối hợp tổ chức thành lập mới 

trường THPT số 3 Tuy Phước từ năm học 2014-2015. Công tác hướng nghiệp dạy 

nghề được chú trọng. 
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Triển khai thực hiện tốt chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân, chiến lược 

về dân số, sức khỏe sinh sản và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Công tác y 

tế dự phòng; phòng, chống bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và kiểm soát vệ sinh an 

toàn thực phẩn được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục củng cố hoàn thiện mạng 

lưới y tế từ huyện đến xã, thị trấn; 100% các trạm y tế có bác sỹ; 13/13 xã, thị trấn duy 

trì đạt chuẩn quốc gia về y tế; xây dựng 13 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường. Chất lượng khám và điều trị có 

chuyển biến, quản lý nhà nước về y tế và cơ sở hành nghề y dược tư nhân được tăng 

cường; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng còn 12,5%, tỷ suất sinh thô hàng năm 

giảm 0,15%0.  

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin có chuyển biến tốt. Các hoạt 

động triển khai chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các lễ hội truyền thống của 

địa phương được duy trì và ngày càng có chất lượng giáo dục, tuyên truyền. Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm hưởng ứng, đến 

nay số gia đình văn hóa đạt trên 95%, thôn văn hóa đạt 79,2%; số cơ quan, đơn vị, 

trường học văn hóa đạt 100%, số xã đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới là 04/11, đạt 

36,36%. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm đầu tư góp 

phần phục vụ giáo dục nâng cao bản sắc văn hóa và định hướng phát triển du lịch. 

Hoàn thành biên tập và phát hành tập sách “Tuy Phước - lịch sử và văn hóa” của 

huyện. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển. Hoạt động 

truyền thanh chuyển biến tích cực, đến nay tỷ lệ phủ sóng đạt gần 100%. Chất lượng 

hoạt động thông tin truyền thanh từ huyện đến cơ sở ngày được nâng cao, cung cấp kịp 

thời các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của huyện và nhu cầu giải trí của nhân 

dân. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công 

với nước, đã tổ chức chi trả cho 1.670 lượt đối tượng người có công với tổng kinh phí 

thực hiện 135.000 triệu đồng; hoàn thành hỗ trợ kinh phí nhà ở cho 38 đối tượng có 

công với cách mạng theo Quyết định số 22 của Chính phủ. Triển khai có hiệu quả Kế 

hoạch về “Giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 

năm 2020”. Các chương trình, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, cứu trợ 

thiên tai, lũ lụt quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo của Chính phủ giai đoạn 2011-2014 còn dưới 3%, giảm 6,09% so với năm 2010. 

Tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho gần 5.000 lao động và tập huấn chuyển giao ứng dụng 

tiến bộ Khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất cho gần 53.000 lượt người, góp phần giải 

quyết việc làm cho 12.260 lao động các lĩnh vực. Đến năm 2014 đã cơ bản xóa được 

nhà ở đơn sơ cho người nghèo; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chú trọng, 

quan tâm giúp đỡ. Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và chống bạo lực 

gia đình có chuyển biến tiến bộ. 

3. Về hoạt động khối nội chính 

Hoạt động UBND các cấp theo đúng quy định của pháp luật; năng lực quản lý 

Nhà nước của bộ máy chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn có nhiều chuyển biến 

tích cực; kỷ cương hành chính được tăng cường; triển khai thực hiện có hiệu quả các 
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Nghị quyết của cấp ủy và HĐND huyện. Thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cán 

bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn nhất là cán bộ 

chủ chốt, đảm bảo các tiêu chuẩn, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng bộ máy 

chính quyền gần dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là 

cải cách thủ tục hành chính; chất lượng hoạt động cơ chế “Một cửa” từ huyện đến xã, 

thị trấn được nâng cao, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức và công dân. 

Công tác tiếp dân ở các cấp được duy trì thường xuyên. Tổ chức giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của công dân kịp thời và đúng quy định của pháp luật; công tác tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thường 

xuyên. 

Quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định, thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; Công tác huấn luyện  

quân sự, diễn tập chiến đấu trị an vận hành theo cơ chế Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị 

được duy trì thường xuyên và đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ đảm bảo đủ về số lượng và tăng về chất lượng, đạt 1,47% dân số theo kế hoạch. 

Chú trọng thực hiện công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên. Giao quân 

hàng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao. 

 Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, huy động sức 

mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng 

chống các loại tội phạm gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”,  xây dựng khu dân cư, gia đình “Không có tội phạm, tệ nạn xã hội” được 

phát huy. Đẩy mạnh công tác chủ động phát hiện, phòng ngừa đấu tranh trấn áp các 

loại tội phạm nghiêm trọng, các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông được triển khai 

quyết liệt và giảm thiểu cả 3 tiêu chí. Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang huyện 

theo hướng chính quy, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình 

mới. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thành tựu và nguyên nhân: 

Qua 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

giai đoạn 2011-2015 đạt nhiều kết quả quan trọng: Nền kinh tế của huyện tiếp tục 

tăng trưởng và phát triển, thu ngân sách đạt khá; các hoạt động trên lĩnh vực văn 

hóa xã hội có bước tiến bộ, an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đời sống nhân 

dân ổn định và ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm; công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo được tập trung và có chuyển biến tốt, bộ máy chính quyền từ 

huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quốc phòng, an ninh được giữ 

vững. 

Những kết quả trên là quá trình nỗ lực, phấn đấu của các cấp chính quyền từ 

huyện đến các xã, thị trấn, của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân và lực lượng vũ 

trang trên địa bàn huyện. Có thể khẳng định rằng chúng ta đã cơ bản hoàn thành các 
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mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của của Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 đã đề ra, tạo tiền đề 

mới cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo. 

Có được những kết quả trên đây là do nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là:  

 - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện được xây dựng, triển khai thực 

hiện đúng với quan điểm, phương hướng phát triển chung của tỉnh, huyện và định 

hướng mở rộng không gian phát triển thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận gắn với 

tiềm năng lợi thế của huyện; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành của tỉnh. 

- Phát triển tư duy sáng tạo, chủ động, ý chí và sự cố gắng, nổ lực lớn của Đảng 

bộ, chính quyền, quân, dân trong toàn huyện và sự tham gia tích cực của Mặt trận, 

đoàn thể chính trị, chính trị - xã hội, chính trị - xã hội – nghề nghiệp của huyện. 

- Sự thống nhất cao của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy 

Đảng, HĐND và UBND cũng như các ngành, các cấp. Sự không ngừng vươn lên để 

phát triển, tinh thần chung sức xây dựng quê hương ngày càng cao của các tầng lớp 

nhân dân. 

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân 

Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội của huyện giai 

đoạn 2011-2015 bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số những hạn chế, 

khuyết điểm sau:  

- Nền kinh tế của huyện tuy tăng trưởng nhưng chưa bền vững; tốc độ tăng 

trưởng kinh tế một số ngành còn đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch còn chậm. Công nghiệp phát triển nhưng quy mô nhỏ chưa thu hút được các 

doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn vào địa bàn. Sản xuất nông nghiệp chưa gắn liền với 

công nghiệp chế biến; đầu ra sản phẩm còn bấp bênh trong khi chi phí đầu vào tăng 

cao; dịch bệnh vật nuôi còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp; hiệu quả hoạt động của các 

Hợp tác xã nông nghiệp chưa có chuyển biến mạnh, dịch vụ ở một số Hợp tác xã nông 

nghiệp chưa được mở rộng. Một số nguồn thu vào ngân sách thiếu ổn định.  

- Chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đồng 

bộ giữa các vùng và các cấp học, công tác phổ cập giáo dục bậc trung học gặp nhiều 

khó khăn. Việc đầu tư, trùng tu, tôn tạo, xây dựng một số di tích lịch sử văn hóa còn 

bất cập. 

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tiềm lực trong khu vực phòng thủ có mặt 

còn hạn chế. Trật tự an toàn xã hội có mặt diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm 

hình sự có chiều hướng gia tăng, đối tượng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh 

thiếu niên chiếm tỷ lệ cao; tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng chưa vững chắc. 

Tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người còn xảy ra; giải quyết yêu cầu, 

kiến nghị qua tiếp dân và thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra của các địa 

phương và một số ngành, ở một số vụ việc còn kéo dài.  

- Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở một số 

địa phương chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Công tác cải cách thủ tục hành 
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chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; kỷ cương, kỷ luật hành chính 

cá biệt có một số biểu hiện chưa nghiêm.  

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan và 

chủ quan, nhưng chủ yếu là do các nguyên nhân chủ quan sau:  

- Năng lực vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước của một số phòng ban huyện, xã, thị trấn còn hạn 

chế. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ở một số lĩnh vực chưa 

được tập trung đúng mức. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành còn 

thiếu chủ động, chưa đồng bộ, sự phối kết hợp chưa chặt chẽ.  

- Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ công chức, người đứng đầu một số 

ngành, địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao; chỉ đạo xử lý một số vấn đề 

tồn tại, yếu kém chưa tập trung, thiếu kiên quyết. 

 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ĐOẠN NĂM 2016 – 2020 

Bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, dự báo tình hình 

kinh tế thế giới và trong nước trên đà hồi phục, tình tình hình an ninh chính trị trên địa 

bàn huyện tiếp tục ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 

động; cùng với đó, theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ 

cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đây là điều kiện thuận lợi, tạo ra nhiều cơ 

hội để Tuy Phước đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp công 

nghệ cao,.. góp phần thúc đẩy nền kinh tế huyện phát triển theo hướng bền vững. 

 Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức như: Tình hình thế giới, khu vực, nhất 

là tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến khó lường; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí 

hậu ngày càng phức tạp; nền kinh tế huyện tuy có tăng nhưng chưa bền vững, công 

nghiệp tuy phát triển nhưng quy mô nhỏ, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn vì thường 

xuyên bị thiên tai bão lụt, tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp, nhu cầu 

nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của huyện tương đối lớn trong khi ngân sách còn 

hạn hẹp... 

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn nêu trên, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

của Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 – 2020, đòi hỏi các ngành, các cấp và nhân dân 

trong huyện cần phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, ra sức khắc 

phục khó khăn, thách thức và yếu kém, quyết tâm xây dựng huyện nhà vững mạnh, 

phát triển toàn diện. 

I. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU CHỦ YẾU   

1. Phƣơng hƣớng chung  
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Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục nhanh những 

khuyết điểm, yếu kém; phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế 

của địa phương, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng 

trưởng kinh tế huyện gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng 

cường ứng dụng khoa học – công nghệ để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, xã hội; triển 

khai các giải pháp nâng cao đời sống nhân dân gắn với giải quyết các vấn đề an 

sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, 

thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính 

quyền. 

2. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 

- Giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 8,6%, trong 

đó: Công nghiệp - xây dựng: 10,3%; dịch vụ: 10,3%; nông, lâm, thủy sản 4%. 

- Cơ cấu kinh tế theo giá trị sản xuất (giá thực tế): Nông, lâm, thủy sản 29%; 

công nghiệp - xây dựng – dịch vụ 71% (trong đó, công nghiệp – xây dựng 50%; dịch 

vụ 21%). 

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tăng 10%/năm (so với kế hoạch 

tỉnh giao). 

- Thu nhập bình quân đầu người đến 2020 đạt 45 – 50 triệu đồng. 

- Ổn định sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt 100.000 tấn. 

- Xây dựng huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. 

- Xây dựng 49/63 trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 77,7%, trong đó: Mầm non: 

50%; tiểu học: 90%; trung học cơ sở: 92,9%; trung học phổ thông: 40%. Phổ cập giáo 

dục tiểu học đúng độ tuổi: 99%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1 – 1,5% theo tiêu chí mới.  

- Tỷ lệ đô thị hóa 42%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 

đạt 99%. 

- 100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ; 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia 

về y tế. 

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

hội. Giao quân hằng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao; duy trì lực lượng dân quân tự vệ đạt 

1,48%/dân số. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

Một là, phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa 

phương, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư phát triển; đẩy nhanh tố độ đô thị hóa nông 
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thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và 

sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ; 

quan tâm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. 

Hai là, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế nông 

nghiệp hiệu quả, toàn diện và bền vững góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp gắn với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020.  

Ba là, đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện 

đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục thực hiện việc xây 

dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững của địa phương; triển khai các giải pháp nâng cao đời sống nhân dân gắn với 

giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. 

Bốn là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư thuận 

lợi; xây dựng chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội. 

Năm là, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và 

tăng cường việc thực thi pháp luật. 

III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ TRÊN TỪNG LĨNH 

VỰC 

1. Trong lĩnh vực kinh tế 

1.1. Phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tài chính 

a) Tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, hiệu quả và bền vững góp 

phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với vấn đề nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020  

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, toàn diện và bền vững gắn với 

việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phấn đấu các xã còn lại trên địa 

bàn huyện đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng 

trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân hàng năm 04%. Sản lượng lương 

thực ổn định bình quân hàng năm 100.000 tấn; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01ha 

đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 100 triệu đồng/năm; xây dựng và phát 

triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn. Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường sinh 

thái, phòng chống lụt bão. 

Về trồng trọt, mở rộng mô hình sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu lớn gắn với ứng 

dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, sử dụng cơ cấu giống có chất lượng cho năng suất 

cao, khuyến khích tạo sự liên kết giữa 4 nhà để hình thành cánh đồng lớn, cánh đồng 

sản xuất giống lúa tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất. Xây dựng vùng sản xuất lúa 
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giống 2.000 ha/năm tại các xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Thắng, Phước Sơn, 

Phước Hiệp… và vùng sản xuất lúa thịt chất lượng cao 4.000 ha/năm. Chú trọng thực 

hiện tốt lịch thời vụ các loại cây trồng. Quy hoạch một phần diện tích đất trồng lúa để 

tập trung chuyên canh sản xuất các loại rau, hoa, trái an toàn, chất lượng… phục vụ 

thành phố Quy Nhơn và các vùng phụ cận.  

Về chăn nuôi, phát triển theo hướng hiệu quả kinh tế và bền vững; đầu tư mở 

rộng hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật; tranh thủ các dự án phát triển chăn nuôi bò chất lượng cao, tạo điều kiện nhân 

dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tín dụng hộ nghèo để phát triển chăn nuôi 

gia súc, gia cầm. Hình thành các vùng nuôi gia cầm ở các xã Phước Thành, Phước An, 

Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Sơn. Phấn đấu đến năm 2020 tổng đàn trâu, bò đạt 

16.000 con, trong đó bò chất lượng cao, bò lai trên 78%; đàn heo 55.000 con, đàn gia 

cầm 1.700.000 con; gắn chăn nuôi với việc phát triển các công trình khí sinh học.  

Về thủy sản, tăng cường công tác chỉ đạo, vận động, hướng dẫn ngư dân tiếp tục 

thực hiện phương thức nuôi theo hướng bền vững, hiệu quả kinh tế; sản xuất đúng lịch 

thời vụ, áp dụng mô hình nuôi xen, đa dạng sản phẩm ngư nghiệp. Khuyến khích nhân 

dân đầu tư đóng tàu công suất lớn để bám biển khai thác đánh bắt xa bờ, từng bước 

giảm dần phương thức đánh bắt truyền thống gần bờ sản lượng thấp; chống các hình 

thức xâm hại làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, hủy hoại môi trường. Ổn định diện tích 

cánh đồng muối, nâng cao chất lượng muối và hiệu quả sản xuất. 

Về lâm nghiệp, tiếp tục phát triển trồng rừng kinh tế tập trung, trồng cây nhân 

dân, phòng chống cháy rừng trên địa bàn; triển khai quy hoạch bảo vệ rừng và phát 

triển rừng đến năm 2020 đã được phê duyệt. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 là 9%. 

Xúc tiến đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền lập dự án kêu gọi đầu tư, trồng 

rừng ngập mặn khu sinh thái Cồn Chim để phát triển du lịch sinh thái. 

Về thủy lợi và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục tranh 

thủ nguồn vốn của các chương trình dự án để đầu tư gia cố các tuyến đê sông, đê biển 

như: đê sông Hà Thanh, đê sông Kôn, đê và đập An Thuận – Phước Nghĩa; đê và đập 

Nha Phu – Phước Hòa; đê và đập Mỹ Cang – Phước Sơn, tuyến đê đông xã Phước Sơn 

- Phước Hòa thuộc dự án nâng cấp hệ thống đê đông và trồng rừng ngập mặn để ứng 

phó với biến đổi khí hậu; dự án trồng rừng ngập mặn các xã khu Đông. Gắn với nguồn 

vốn đầu tư hỗ trợ của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư kiên cố 

hóa kênh mương trục chính; nâng cấp tu sửa các công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu 

phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống lụt bão.  

Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả đạt được 19 tiêu 

chí, thông qua đó xác định phần việc còn lại phải làm của từng tiêu chí để phân kỳ 

hoàn thành; thực hiện lồng ghép nguồn vốn các chương trình dự án, nguồn vốn hỗ trợ 

của Nhà nước và các nguồn huy động khác để tổ chức thực hiện; phấn đấu các xã hoàn 

thành xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn trước thời hạn và xây dựng huyện Tuy Phước 

đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
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b) Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển, nâng cao giá trị sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường  

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện, góp phần 

thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện, phấn đấu tốc độ tăng bình quân 

hàng năm giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng đạt 10,3%. Tiếp tục triển khai 

các giải pháp đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Phước An giai đoạn 2, 

tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh; phát triển các điểm 

công nghiệp khác ngoài cụm ở các xã có điều kiện. Phát triển các sản phẩm có thế 

mạnh hiện nay đồng thời khuyến khích đầu tư sản xuất các sản phẩm mới công nghệ 

tiên tiến, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Với lợi thế về giao thông đường bộ, 

đường sắt và cảng biển, gắn với việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn 

và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức phối hợp với các 

ngành chức năng của tỉnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn, thúc đẩy mục 

tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh, của huyện. Lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất vùng có điều kiện và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để 

chủ động xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, dự án 

tổ hợp lọc hóa dầu, các dự án phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội và các dự án lớn của tỉnh 

trong thời gian đến. 

Hoàn thành đầu tư các dự án điện nông thôn trên địa bàn, tăng chất lượng dịch 

vụ điện cho nhân dân. Đẩy mạnh chương trình khuyến công và các làng nghề truyền 

thống, phát triển các sản phẩm làng nghề mới và xây dựng thương hiệu làng nghề sẵn 

có của địa phương. Công tác quản lý vận hành điện chiếu sáng đô thị, các chốt đèn tín 

hiệu giao thông, công viên cây xanh và quản lý đô thị đi vào nền nếp và hiệu quả. 

c) Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển thương mại, dịch vụ, thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh đô thị hóa nông thôn 

Thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ của huyện, góp phần đẩy mạnh 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng bình quân năm giá trị dịch vụ đạt 

10,3%. Tranh thủ nguồn vốn tỉnh kết hợp nguồn vốn huyện tập trung đầu tư xây dựng 

thị trấn Diêu Trì thành Trung tâm thương mại khu vực theo quy hoạch của tỉnh. Phối 

hợp nâng cấp, mở rộng ga Diêu Trì. 

Tổ chức quản lý hệ thống chợ trên địa bàn hoạt động hiệu quả, nhất là các chợ 

loại II đã được đầu tư xây dựng mới, bảo đảm nhu cầu giao thương, tiêu thụ các sản 

phẩm hàng hóa. Tiếp tục đầu tư chợ Gò Bồi - Phước Hòa, các phố chợ đã hình thành 

và tăng cường hệ thống thương mại bán buôn, bán lẻ trên địa bàn huyện. Triển khai 

các biện pháp góp phần bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả, hàng kém chất lượng theo quy định. 

Hỗ trợ, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế mở rộng các loại hình kinh doanh 

thương mại, dịch vụ, phát triển các dịch vụ viễn thông, bảo hiểm, tín dụng, vận tải, 

dịch vụ nông nghiệp... Tổ chức quy hoạch, hoàn thành các điều kiện về cơ sở vật chất, 

nhân lực hình thành tuyến du lịch sinh thái Cồn Chim - Đầm Thị Nại, du lịch tâm linh, 

du lịch đến các di tích lịch sử, di tích văn hóa, lễ hội của huyện có lợi thế, tiềm năng. 
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d) Tăng cường quản lý tài chính, ngân sách, tập trung nguồn lực phát triển 

kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng 

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp huy động các nguồn thu vào ngân sách nhà 

nước, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỉnh giao và tăng 10% theo kế hoạch tỉnh giao. 

Tăng cường các biện pháp quản lý thu theo quy định của pháp luật thuế, phí - lệ 

phí và các chính sách thu của nhà nước, của cơ quan có thẩm quyền. Chủ động khai 

thác nguồn thu, phát triển nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển, đôn đốc thu 

nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác cải cách thuế theo chủ 

trương của Bộ Tài chính; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh 

tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế. Tổ chức các biện pháp phối hợp công tác 

quản lý thu ngân sách nhà nước giữa các ngành, các cấp đạt hiệu quả; hoàn thành chỉ 

tiêu thu ngân sách hàng năm tỉnh giao, huyện giao. 

Thực hiện chi ngân sách đúng Luật Ngân sách nhà nước; quản lý, điều hành chi 

ngân sách hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tập trung mọi nguồn lực đầu tư 

kết cấu hạ tầng, các công trình trọng điểm của huyện và hoàn thành mục tiêu xây dựng 

nông thôn mới; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; quyết 

toán và công khai ngân sách đúng quy định. Tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng, 

hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng; quản lý chặt chẽ các nguồn vốn vay, 

hoàn thành các kế hoạch tín dụng hàng năm. 

1.2. Phát triển các thành phần kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận các 

nguồn vốn để tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và tập 

trung vốn đầu tư, tăng cường đổi mới công nghệ, tăng chất lượng sản phẩm, nâng cao 

sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu góp phần quan trọng tăng 

trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển 

dịch cơ cấu. Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã trên địa 

bàn, cung ứng các dịch vụ tốt cho nhân dân, quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả, 

có lợi nhuận, quản lý chặt chẽ nguồn vốn hoạt động, phấn đấu tăng năng lực vốn kinh 

doanh, dịch vụ bình quân hàng năm 20%; các cấp, ngành tạo điều kiện cho các thành 

phần kinh tế và kinh tế hợp tác xã phát triển. 

1.3. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng 

dụng khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn giai đoạn 2015-2020  

Tiếp tục triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức 

khảo sát, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch đã có để nâng cao chất lượng 

quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Tiếp tục lập quy hoạch chi tiết và triển 

khai đầu tư cơ sở hạ tầng các khu chức năng tại thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì, 

trung tâm xã Phước Hòa, Phước Lộc và Phước Sơn để đủ điều kiện phát triển lên đô 

thị loại V. Xây dựng huyện Tuy Phước phát triển trở thành vệ tinh của thành phố Quy 

Nhơn theo định hướng của tỉnh.Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ phát triển đô thị đạt 42%. 
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Trong những năm đến, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn 

huyện, kiến nghị cấp thẩm quyền tổ chức đầu tư và phân bổ nguồn vốn, giao kế hoạch 

đầu tư, nâng cấp hoàn thành tuyến QL19C, ĐT636B, nhất là tiếp tục triển khai dự án 

nâng cấp, mở rộng ĐT640 đoạn từ cầu Ông Đô đến trung tâm huyện lỵ, đồng thời kiến 

nghị tiếp tục nâng cấp, mở rộng đoạn từ trung tâm huyện lỵ đi Cát Tiến và hệ thống 

cầu đã xuống cấp, số cầu cần đầu tư mới, kết hợp với đầu tư trên 100km đường giao 

thông nông thôn nhằm tạo sự kết nối giao thông đồng bộ với thành phố Quy Nhơn và 

Khu kinh tế Nhơn Hội trong quy hoạch là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Nam 

Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải cho các dự án lớn của tỉnh. Tiếp tục tranh thủ các 

nguồn lực đầu tư của Trung ương để tiếp tục triển khai dự án biến đổi khí hậu, xây 

dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nguồn đầu tư phát triển của tỉnh gắn với 

nguồn vốn của địa phương tập trung đầu tư các cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung đầu tư 

cho các xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; xây dựng cải 

tạo, nâng cấp hệ thống thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh; hoàn thành xây 

dựng sân vận động huyện; cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Phước An; chợ Gò Bồi; mở 

rộng khu đô thị phía Đông Bắc xã Phước Hòa theo quy hoạch được duyệt, kiên cố hóa 

kênh mương và đầu tư các công trình bức xúc khác trên các lĩnh vực hạ tầng đô thị, hạ 

tầng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.  

Tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án có điều kiện để các đối tác trong và 

ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện Tuy Phước là vùng phụ cận thành phố Quy 

Nhơn, làm vệ tinh liên kết cho thành phố thực hiện phát triển kinh tế - xã hội theo 

hướng mở rộng quy hoạch không gian thành phố Quy Nhơn.  

1.4. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản và 

môi trường; thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê 

đất đai theo quy định của pháp luật. Lập điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, sử dụng đất 

cho các dự án đầu tư và nhu cầu sử dụng đất dân cư hợp lý, hiệu quả; phối hợp với các 

ngành của tỉnh thực hiện điều chỉnh quy hoạch diện tích đất nông nghiệp phù hợp với 

quy hoạch xây dựng nông thôn mới, diện tích đất trồng lúa chuyển sản xuất rau màu, 

hoa quả và diện tích đất thu hút kêu gọi các dự án đầu tư. 

Tiếp tục hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ 

chức và nhân dân; tập trung xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, 

khoáng sản và tài nguyên môi trường trên địa bàn. Nâng cao năng lực quản lý đất đai, 

tài nguyên, môi trường của các xã, thị trấn trên địa bàn. 

Quản lý khai thác có hiệu quả tài nguyên; thường xuyên thực hiện công tác thanh 

tra, kiểm tra để xử lý các trường hợp vi phạm đúng quy định pháp luật.  Kiểm soát về 

cam kết bảo vệ môi trường và đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn, tăng số hộ và 

khối lượng rác thải được thu gom, xử lý trên địa bàn, phấn đấu đô thị đạt 92%, nông 

thôn đạt 72% số hộ. Thực hiện các giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng. 
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2. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội  

2.1. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo, góp 

phần nâng cao nguồn nhân lực 

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện 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” nhằm tạo 

chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục; củng cố và phát triển hợp lý 

mạng lưới và quy mô các loại hình trường, lớp. Đổi mới công tác quản lý giáo dục 

trong nhà trường; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

các cấp. Giữ vững chỉ tiêu đưa trẻ 05 tuổi ra lớp và 06 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; duy trì, 

nâng cao chất lượng phổ cập các cấp học, ngành học; 100% học sinh hoàn thành 

chương trình bậc tiểu học vào lớp 6; phấn đấu đến năm 2020 có 80% thanh niên trong 

độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương. Tiếp tục đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ vào hoạt động dạy và học. Hoàn thành kiên cố 

hóa trường, lớp học, nhà hiệu bộ, nhà công vụ giáo viên và các công trình phụ trợ khác 

theo kế hoạch. Phấn đấu đến năm 2020: đạt chuẩn quốc gia: mầm non: 07/14 trường 

(50%), tiểu học 27/30 trường (90%), THCS 13/14 trường (92,9%) và THPT 02/05 

trường (40%); triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng xã hội học tập đến năm 2020; 

thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và đào tạo nghề phổ thông. 

2.2. Tiếp tục thực hiện việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây 

dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây 

dựng nền văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước”. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, tập trung chỉ đạo xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 90% thôn 

đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”; 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu “Đơn 

vị văn hóa”; 50% thị trấn đạt danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; 97% 

gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, xác lập hồ sơ 

đề xuất vinh danh một số danh nhân văn hóa, danh nhân lịch sử huyện nhà, đồng thời 

biên tập một số ấn phẩm tiêu biểu của địa phương. Xây dựng kỷ yếu Tuy Phước 30 

năm đổi mới và phát triển. 

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, đa dạng, 

phong phú nhằm nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của 

nhà nước, giáo dục niềm tự hào, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, văn hóa 

dân tộc; động viên, khích lệ phong trào thi đua, yêu nước hoàn thành các mục tiêu phát 

triển KT-XH, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện. Nâng 

cao chất lượng phát thanh, truyền thanh; chất lượng tuyên truyền và cảm thụ văn hóa. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa 

và các thiết chế văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn: Hoàn thành xây dựng Đền thờ 

danh nhân Đào Tấn; cải tạo, nâng cấp Nhà lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu, Nhà văn hóa 
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Xuân Diệu gắn với nhà Văn chỉ huyện… Tăng cường hoạt động văn hóa, văn nghệ 

trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, phấn đấu đến năm 2020 đạt 40% 

số người và 32% số hộ gia đình thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; 100% xã 

thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao; chú trọng đầu tư phát triển thể thao trường 

học, thể thao thành tích cao các môn mũi nhọn của địa phương và hỗ trợ các võ đường 

phát huy truyền thống võ học và bản sắc thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh công tác 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước từ huyện đến cơ sở. Chú trọng 

phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức bình đẳng giới.  

2.3. Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các 

chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số- kế hoạch hóa gia đình, tăng cường 

kiểm soát dịch bệnh và tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Quan tâm đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe nhân dân và tăng cường 

nguồn nhân lực cho Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn để bảo đảm chất 

lượng chăm sóc, điều trị, đồng thời tiếp tục mở rộng thực hiện xã hội hóa công tác y tế, 

tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ 

lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 10%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 

còn 14%; giảm tỷ suất sinh thô hàng năm 0,1 ‰; duy trì 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 80% so với dân số.  

2.4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo 

đảm an sinh xã hội 

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tập trung thực hiện tốt 

chính sách người có công với nước, chăm lo đời sống gia đình thương binh, liệt sỹ...; 

thực hiện kịp thời các chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ, hộ nghèo, đồng bào 

bị thiên tai; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng xã hội. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 

bình quân hàng năm 1 – 1,5% theo tiêu chí mới; đồng thời tiếp tục xóa nhà ở đơn sơ 

cho hộ nghèo giai đoạn 2015-2020. Triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về 

giải quyết việc làm, phấn đấu bình quân hàng năm tạo việc làm tăng thêm cho 1.000 

lao động trong đó đào tạo lao động có tay nghề chiếm 50%, chú trọng quan tâm công 

tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh 

phòng ngừa các tệ nạn xã hội. 

3. Củng cố, tăng cƣờng quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội  

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị 

(khóa VIII), Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong 

tình hình mới” và Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị (khóa X) về xây dựng khu vực 

phòng thủ trên địa bàn huyện đạt yêu cầu chất lượng và thiết thực nâng cao khả năng 

phòng thủ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang; xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, 
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xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường chức năng quản lý 

nhà nước về quốc phòng - an ninh; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng 

cường quốc phòng - an ninh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng và đạt 

1,48% dân số, thực hiện tốt công tác quản lý, xây dựng lực lượng dự bị động viên; 

nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác trực, bảo vệ các địa bàn, mục tiêu trọng 

điểm; huy động quân dự bị và giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao. 

Triển khai thực hiện có chiều sâu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

nâng cao ý thức đề cao cảnh giác, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa 

bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng và triển khai các chương 

trình, kế hoạch, phương án phòng, chống tội phạm, không để bất ngờ xảy ra, giữ vững 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quyết tâm kiềm chế và giảm thiểu tai nạn 

giao thông; giảm các tội phạm ma túy, tội phạm tuổi chưa thành niên, tội phạm nguy 

hiểm … xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy và từng bước hiện đại. 

4. Tiếp tục xây dựng chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội và tăng cƣờng việc thực thi 

pháp luật 

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để không ngừng đổi mới phương thức 

hoạt động, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều hành của HĐND, UBND và các 

cơ quan quản lý nhà nước các cấp; xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ nâng cao ý thức 

phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và năng lực thực thi công vụ ngày càng cao. Tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế sau khi 

được UBND tỉnh phê duyệt, phấn đấu 100% tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đáp 

ứng điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm. Tăng cường chỉ đạo cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng thực hiện 

cơ chế "Một cửa, “Một cửa liên thông” từ huyện đến cơ sở; triển khai hệ thống “Một 

cửa điện tử” tại huyện; mở rộng tỷ lệ cơ quan, đơn vị cấp xã áp dụng hệ thống ISO 

trong quản lý hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý. 

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, và thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành án 

dân sự đối với các trường hợp có điều kiện thi hành... Thực hiện công tác tiếp dân, 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đúng quy định.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của huyện, 

các ngành, các xã- thị trấn tổ chức xây dựng kế hoạch 5 năm của đơn vị mình, bám sát 

các mục tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh và xây dựng chính quyền để đề ra 

nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân kỳ thực hiện, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nổ lực 

phấn đấu cao cho mục tiêu phát triển đồng bộ, bền vững. 

 2. Các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, trên từng lĩnh 

vực, địa bàn quản lý nhà nước được giao thực hiện chủ trì, phối hợp các phòng, ban, 

đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, nguyên cứu lập kế hoạch đề xuất UBND huyện và 
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chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền để kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 các cấp đạt kết quả cao nhất. 

 3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn xây dựng: Đề án Tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững giai đoạn 2016-2020; Đề án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2016-

2020; tham mưu cho UBND huyện trình Huyện ủy ban hành Chương trình hành động 

về xây dựng huyện Tuy Phước đạt tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

và Chương trình hành động về đổi mới và phát triển các HTX NN giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn huyện để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành 

trong quý I/2016. 

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban 

có liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện Kế hoạch về bảo 

vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Thời gian hoàn thành trong 

quý I/2016.  

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên 

quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện lập và điều chỉnh quy 

hoạch các vùng: Phước Lộc, Phước Sơn định hướng lên Đô thị loại V, thị trấn Tuy 

Phước và Diêu Trì theo định hướng quy hoạch mở rộng không gian đô thị Thành phố 

Quy Nhơn. Đồng thời lập và tổ chức thực hiện các quy hoạch chi tiết xây dựng cơ bản 

hạ tầng các cụm công nghiệp – thương mại- dịch vụ: Phía Tây Nam thị trấn Tuy 

Phước, phía Đông Bắc xã Phước Hòa, chỉnh trang tuyến Quốc lộ 19, Quốc lộ 1A đoạn 

qua thị trấn Tuy Phước và Diêu Trì. Quy hoạch xây dựng khu nghĩa địa chung của 03 

xã, thị trấn (Phước Lộc, Tuy Phước và Diêu Trì) tại xã Phước Lộc. Thời gian hoàn 

thành trong quý II/2016.  

5. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có 

liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện Kế hoạch đầu tư kết 

cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thu 

chi ngân sách năm 2016-2020. Thời gian hoàn thành trong quý I/2016. Đồng thời, lập 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy Phước đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2035, hoàn thành trong quý I/2017. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có 

liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện Kế hoạch bảo tồn và 

phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch 

xây dựng tập sách ảnh “Tuy Phước – Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, 

quốc phòng – an ninh” giai đoạn 2016-2020 và kỷ yếu UBND huyện nhiệm kỳ 2011-

2016, 2016-2021. Thời gian hoàn thành trong quý II/2016. 

7. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện Kế 

hoạch Giảm nghèo – giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2016-2020. Thời 

gian hoàn thành trong quý I/2016.  
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8. Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan tham 

mưu cho UBND huyện trình Huyện ủy ban hành Chương trình hành động về thực hiện 

cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế 

hoạch lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-

2021. Thời gian hoàn thành trong quý I/2016.  

9. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan tham mưu 

cho UBND huyện trình Huyện ủy ban hành Chương trình hành động về công tác đảm 

bảo giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới. Thời gian hoàn thành trong quý 

II/2016.  

10. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên 

quan tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Kế hoạch diễn tập tác chiến phòng thủ 

cấp huyện vận hành theo cơ chế Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (Khóa X); hoàn thành 

trong quý IV/2016. Đồng thời tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 8, khoá IX về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, 

thực hiện trong quý III/2016. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2016-2020, ngoài một số chương trình, kế hoạch trọng tâm nêu trên, trong quá trình 

điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hằng năm UBND huyện 

sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện 

đạt hiệu quả. UBND huyện đề nghị HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện, các đoàn thể tăng cường giám sát, hợp tác, hỗ trợ UBND huyện hoàn thành 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra ./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 


