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 VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

 

08-12-2020 Nghị Quyết số 326/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm 

vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa bình Khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

4 

08-12-2020 Nghị Quyết số 327/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

5 

08-12-2020 Nghị Quyết số 328/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả 

bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa 

XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

7 

09-12-2020 Nghị Quyết số 329/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán 

ngân sách địa phương năm 2019 
11 

09-12-2020 Nghị Quyết số 330/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

 

14 

09-12-2020 Nghị Quyết số 331/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Hòa Bình 
30 
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09-12-2020 Nghị Quyết số 332/2020/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực 

hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời 

kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang 

năm 2021  

53 

09-12-2020 Nghị Quyết số 333/NQ-HĐND Quyết định dự toán ngân 

sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh 

năm 2021 

56 

09-12-2020 Nghị Quyết số 334/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu du lịch 

sinh thái nghỉ dưỡng Sunset  tại xã Tân Vinh, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

59 

09-12-2020 Nghị Quyết số 335/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án cải tạo, thay thế hệ thống điện chiếu 

sáng hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành 

phố Hòa Bình  

63 

09-12-2020 Nghị Quyết số 336/NQ-HĐND Phê duyệt dự toán kinh phí 

biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trong 

chương trình giáo dục phổ thông mới 

67 

09-12-2020 Nghị Quyết số 337/2020/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ 

kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

70 

09-12-2020 Nghị Quyết số 338/2020/NQ-HĐND Quy định một số 

chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 

72 

09-12-2020 Nghị quyết số 339/NQ-HĐNDVề việc quyết định biên chế 

công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 

2021 

 

78 

09-12-2020 Nghị Quyết số 340/NQ-HĐND Về việc quyết định số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các 

Hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình 

năm 2021 

 

83 

09-12-2020 Nghị Quyết số 341/NQ-HĐND Về việc quyết định số lượng 

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của 

Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập và các hội năm 2021 

 

98 
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09-12-2020 Nghị Quyết số 342/2020/NQ-HĐND Ban hành Đề án “Tổ 

chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động  và bảo đảm chế độ, 

chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

giai đoạn 2021 - 2025” 

 

109 

09-12-2020 Nghị Quyết số 343/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư Dự án Khu tái định cư cho các hộ liền kề nhà máy xi 

măng Trung Sơn, (giai đoạn I), huyện Lương Sơn 

 

112 

09-12-2020 Nghị Quyết số 344/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện 

khu vực vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình 

 

117 

09-12-2020 Nghị Quyết số 345/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu du lịch 

nghỉ dưỡng hồ Dụ tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

 

121 

09-12-2020 Nghị Quyết số 346/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ, 

thành phố Hòa Bình  

 

125 

09-12-2020 Nghị Quyết số 347/NQ-HĐND Về việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Đường Thượng Cốc - Phú Lương (nay 

là xã Quyết Thắng) 

 

129 

09-12-2020 Nghị Quyết số 348/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo Doanh trại Trung 

đoàn 814 

 

133 

09-12-2020 Nghị Quyết số 349/NQ-HĐND Về việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Đường Hợp Phong, Cao Phong 

 

137 

09-12-2020 Nghị Quyết số 350/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Đường thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn, 

Phú Thọ  

 

141 
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VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

___________ 

 

Số: 326/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________________________ 

 

Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân  

tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

_______________________________ 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 357/TTr-HĐND, ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đơn xin thôi làm 

nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh của ông Hà Tất Đạt. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông: Hà Tất Đạt - Thiếu 

tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 3. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo Nghị quyết 

này đến Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cử tri huyện Mai Châu và ông 

Hà Tất Đạt. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./.  

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
–––––– 

Số: 327/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2020 
  

NGHỊ QUYẾT 

Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân  

tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
––––––––––––––– 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 

quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Xét Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020  của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 

2016 - 2021; kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông có tên sau: 

1. Ông Trần Quang Khánh, nguyên Giám đốc Sở Y tế, do nghỉ hưu để 

hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội. 

2. Ông Trần Văn Tiệp, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, do nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các 

ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khoá XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
–––––– 

Số: 328/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2020 

  

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
––––––––––––––– 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 

Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục 

bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban 

nhân dân; 

Xét Tờ trình số181/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả bầu bổ 

sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Ông Đặng Mai Sơn - Giám đốc Sở Nội vụ. 
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3. Ông Bùi Văn Thắng - Giám đốc Sở Tài chính. 

4. Ông Nguyễn Huy Nhuận - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

5. Bà Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế. 

(Có trích ngang kèm theo) 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các ông, bàcó tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khoá XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

  

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH  
–––––– 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 08 tháng12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
––––––––––––––––––––––––––––– 

 

TT 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

G

Giới 

tính 

Dân tộc 

Quê quán 

(xã, huyện, 

tỉnh) 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Chức vụ 

hiện tại 

Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Lý luận 

Chính trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Nguyễn Tuấn Anh 24/01/1970 Nam Kinh 

Xã Sài 

Sơn, huyện 

Quốc Oai, 

thành phố 

Hà Nội 

Tổ 9, 

phường Phương 

Lâm, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

12/12 

Đại học 

chuyên ngành 

Đô thị 

Cao cấp 

Chánh Văn 

phòng Ủy 

ban nhân 

dân tỉnh 

Hòa Bình 

2 Đặng Mai Sơn 10/12/1983 Nam Mường 

Xã Gia 

Xuân, 

huyện Gia 

Viễn, tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ 4, 

phường Phương 

Lâm, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

12/12 

Đại học 

chuyên ngành 

Luật; Thạc sĩ 

Quản lý và 

Kinh doanh 

Cao cấp 

Giám đốc 

Sở Nội vụ 

tỉnh Hòa 

Bình 

3 Bùi Văn Thắng 02/8/1971 Nam Mường 

Xã 

Tân Mỹ, 

huyện Lạc 

Sơn, tỉnh 

Thị trấn 

Vụ Bản, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình 

12/12 

Đại học 

chuyên ngành 

Tài chính - 

Tín dụng 

Cao cấp 

Giám đốc 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Hòa Bình 
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Hòa Bình 

4 Nguyễn Huy Nhuận 05/5/1974 Nam Kinh 

Thị 

trấn Vụ 

Bản, huyện 

Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa 

Bình 

Tổ 9, 

phường Phương 

Lâm, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

12/12 

Đại 

học chuyên 

ngành Lâm 

nghiệp; Thạc 

sĩ Quản trị 

Kinh doanh 

Cao cấp 

Giá

m đốc Sở 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

tỉnh Hòa 

Bình 

5 Bùi Thu Hằng 01/02/1971 Nữ Mường 

Xã 

Xuân 

Thủy, 

huyện Kim 

Bôi, tỉnh 

Hòa Bình 

Tổ 18, 

phường Tân 

Thịnh, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

12/12 

Đại 

học chuyên 

ngành Y; 

chuyên khoa 

cấp II; Thạc 

sĩ Y học 

Cao 

cấp 

Giá

m đốc Sở 

Y tế tỉnh 

Hòa Bình 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HOÀ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

  

Số: 329/NQ-HĐND Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020  
                           

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 18 
      

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ  Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban 

hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương 

(NSĐP), phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
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phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:          3.636.636 triệu đồng. 

2. Tổng thu ngân sách địa phương:                         13.104.366 triệu đồng. 

Trong đó: 

a) Thu ngân sách cấp tỉnh:                                        6.236.913 triệu đồng; 

b) Thu ngân sách cấp huyện:                                     5.379.282 triệu đồng; 

c) Thu ngân sách cấp xã:                                           1.488.171 triệu đồng. 

3. Tổng chi ngân sách địa phương:                         12.983.456 triệu đồng. 

Trong đó: 

a) Chi ngân sách cấp tỉnh:                                         6.235.795 triệu đồng; 

b) Chi ngân sách cấp huyện:                                     5.292.277 triệu đồng; 

c) Chi ngân sách cấp xã:                                           1.455.384 triệu đồng. 

4. Kết dư ngân sách địa phương:                                  120.910 triệu đồng. 

Trong đó: 

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh:                                           1.118 triệu đồng; 

b) Kết dư ngân sách cấp huyện:                                     87.005 triệu đồng; 

c) Kết dư ngân sách cấp xã:                                            32.787 triệu đồng. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai số liệu quyết toán ngân sách 

địa phương năm 2019, xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

  
CHỦ TỊCH 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 330/NQ-HĐND Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025;  

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2016-2020, với các nội dung chủ yếu sau: 

Tỉnh Hòa Bình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-

2020 trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp. Trong nước, kinh tế 

Việt Nam tiếp tục khởi sắc với tốc độ tăng trưởng khá cao, môi trường kinh doanh 

được cải thiện đáng kể, khu vực doanh nghiệp tư nhân tiếp tục phát triển cả về số 

lượng và chất lượng. Tuy nhiên, những yếu kém, khó khăn của nền kinh tế vẫn 

còn nhiều, tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh đặc biệt là 
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dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội của cả nước. 

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân tỉnh; với sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân và cộng 

đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan 

trọng. Tốc độ tăng trưởng đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư. Văn hóa xã hội có nhiều 

tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, số hộ nghèo giảm, đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm. Trong 19 chỉ tiêu chủ yếu của kế 

hoạch 5 năm 2016-2020, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, còn 01 chỉ 

tiêu không đạt kế hoạch và 01 chỉ tiêu cơ cấu kinh tế không so sánh do bổ sung 

thêm lĩnh vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, trong đó: Tốc độ tăng trưởng 

kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,47%, cao hơn bình quân chung của cả nước; đến 

hết năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 44,18%, dịch vụ 

chiếm 28,86%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,15%, thuế sản phẩm chiếm 

4,81%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 64,5 triệu đồng, gấp 1,6 lần so 

với năm 2015 (cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía bắc, bằng 

khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước); thu ngân sách nhà nước bình 

quân hàng năm tăng 13,5%, năm 2020 ước đạt khoảng 4.512 tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt 

chuẩn nông thôn mới đạt 43,5% tổng số xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%.  

Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh tăng trưởng chưa bền vững, quy mô còn nhỏ; 

kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược còn hạn chế. Công tác quy hoạch chưa 

đồng bộ. Công nghiệp phát triển chưa mạnh và chưa có nhiều dự án quy mô lớn, 

công nghệ cao. Sản xuất nông nghiệp hiệu quả còn thấp. Chất lượng giáo dục 

chuyển biến chậm; du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; 

công tác khám, chữa bệnh và quản lý dịch vụ y tế còn hạn chế. Phát triển khoa 

học công nghệ chưa tạo được sự đột phá, ứng dụng khoa học công nghệ chưa thực 

sự mạnh mẽ. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, năng suất lao 

động xã hội còn thấp so với mức trung bình của cả nước; cơ cấu lao động chuyển 
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dịch chậm, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội 

còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy, lô đề còn xảy ra.  

Khó khăn, hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan là kinh tế thế giới và 

trong nước vẫn còn có những diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ hàng hóa khó 

khăn, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của trung ương vẫn còn thiếu hoặc 

chưa đồng bộ, tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, đặc biệt là dịch 

bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội của tỉnh. Nguyên nhân 

chủ quan là còn hạn chế trong việc thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, cơ chế, chính 

sách của Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; công tác dự báo 

chưa sát với tình hình; quản lý Nhà nước còn nhiều hạn chế. Cơ chế chính sách thu 

hút đầu tư vào tỉnh chưa có tính đột phá; môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn; 

trình độ quản lý, quản trị của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thấp. Nguồn 

lực về tài chính của tỉnh còn hạn hẹp, chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Trung 

ương, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Điều 2. Quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

với các nội dung như sau: 

I. Mục tiêu tổng quát 

Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh các đột phá chiến lược phát triển kinh 

tế, xã hội nhanh, bền vững theo định hướng phát triển công nghiệp làm động 

lực, phát triển du lịch làm mũi nhọn, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hóa. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn 

và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều 

hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu, tài nguyên được khai thác hợp lý, ô nhiễm môi trường được kiểm soát 

tốt. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Phấn đấu đến năm 2025, 

kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước, các chỉ tiêu 

kinh tế tổng hợp và hầu hết các chỉ tiêu xã hội có thứ hạng nằm trong tốp giữa 

của cả nước trở lên. 
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II. Các chỉ tiêu chủ yếu 

1. Về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm 2021-2025 

đạt 9%. Đến năm 2025: GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng; 

thu ngân sách nhà nước đạt 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 38%. Tốc 

độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 8%/năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng 

năm tăng bình quân 18% trở lên. 

2. Về xã hội 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5-3%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 

2021-2025. Đến năm 2025: Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động 

dưới 48%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 63%, trong đó có bằng cấp, 

chứng chỉ khoảng 25%; có 10 bác sỹ và 30 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao 

phủ bảo hiểm y tế đạt từ 95% dân số trở lên; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 

đạt trên 70%. 

3. Về môi trường 

Đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 

100% và nông thôn là 95%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; 100% khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp đang hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh và đạt tiêu chuẩn môi trường 

theo quy định của pháp luật; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

được xử lý triệt để đạt 100%; duy trì tỷ lệ che phủ rừng từ 51,5% trở lên. 

III. Nhiệm vụ và giải pháp 

1. Thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược 

1.1. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo quy 

định của pháp luật: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, 
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chính sách của Đảng và nhà nước đối với công tác quy hoạch; nâng cao chất 

lượng lập và quản lý quy hoạch theo Luật Quy hoạch. Hoàn thành việc lập Quy 

hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tổ 

chức triển khai thực hiện hiệu quả, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển. 

Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. 

1.2. Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm 

đẩy mạnh thu hút đầu tư: Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách 

thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức. Tăng cường tính 

công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông; tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc. Tiếp 

tục quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể. Phấn đấu đến năm 2025, 

có khoảng 5.000 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh có hiệu quả; có 

khoảng 22.300 hộ cá thể tham gia Hợp tác xã, tổ hợp tác. Phấn đấu trong 5 năm 

thu hút các dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 80.000 tỷ 

đồng và khoảng 01 tỷ USD vốn FDI. 

1.3. Phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng 

suất lao động: Đẩy mạnh giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng 

sử dụng lao động của doanh nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, 

khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập. Tuyển sinh 

giáo dục nghề nghiệp khoảng 15 nghìn lao động/năm; tạo việc làm mới cho 16 

nghìn lao động/năm. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng 

giảm lao động trong nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Rà soát, xây dựng cơ 

chế, chính sách đột phá, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc 

trong hệ thống chính trị và các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh. 

1.4. Phát triển kết cấu hạ tầng: Tăng cường huy động mọi nguồn lực để 

đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; trong đó tập trung nguồn vốn 
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cho các công trình trọng điểm, cấp thiết. Tăng cường quản lý, phân cấp quản lý 

đầu tư; thực hiện hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng các 

công trình. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số dự án công trình giao thông 

trọng điểm để từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch; đồng 

thời tranh thủ các nguồn ngân sách và hỗ trợ từ Trung ương, phát huy nội lực địa 

phương đầu tư các công trình trọng điểm như: Đầu tư hoàn chỉnh (giai đoạn 2) 

đường cao tốc Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình; đường cao tốc Thành phố Hòa 

Bình - Mộc Châu; đường nối Thành phố Hòa Bình - Kim Bôi; đường 433; đường 

450; đường 436, ... Hoàn thành các dự án thủy lợi đa mục tiêu như: Dự án Hồ 

Cánh Tạng, đê ngăn lũ kết hợp giao thông Pheo Chẹ, Kè Sông Bùi, Kè sông 

Bôi... Tiếp tục thúc đẩy triển khai đầu tư cải tạo lưới điện, đảm bảo chất lượng 

cung ứng điện. Nạo vét, chỉnh trị các tuyến đường thủy nội địa và thực hiện đầu 

tư xây dựng các cảng, bến thủy theo quy hoạch được duyệt. Tiếp tục triển khai 

thực hiện Chương trình phát triển đô thị định hướng đến năm 2030. Thu hút các 

nguồn lực đầu tư vào hạ tầng du lịch, đảm bảo kết nối hiệu quả với hạ tầng giao 

thông, thiết chế văn hóa. Hoàn thiện quy hoạch, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ 

thống cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ như chợ truyền thống, các trung tâm 

thương mại, hệ thống logistic. Đầu tư phát triển hệ thống các cơ sở khám, chữa 

bệnh. Phát triển hệ thống trường, lớp, cơ sở giáo dục. Ban hành các chính sách 

ưu đãi để xã hội hóa đầu tư cho các công trình văn hóa, thể thao. Chú trọng tạo 

nền tảng phát triển mạng lưới bưu chính theo hướng hạ tầng chuyển - phát để 

phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; từng bước xây dựng hạ tầng viễn 

thông phục vụ chuyển đổi số quốc gia để chủ động tham gia cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4.  

2. Thực hiện chính sách phát triển vùng động lực của tỉnh và tăng 

cường phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng 

Tập trung ưu tiên phát triển vùng động lực kinh tế của tỉnh để thực sự trở 

thành đầu tàu, có vai trò tác động lan tỏa tới các vùng khác của tỉnh. 
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Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế vùng với các tỉnh, thành 

phố lân cận và cả nước trên cơ sở phát triển hạ tầng giao thông kết nối, gắn với 

hình thành các hành lang phát triển kinh tế theo các tuyến đường giao thông liên 

vùng, trước hết với thành phố Hà Nội nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiêu thụ 

hàng hóa nông sản và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch. 

3. Phát triển các ngành kinh tế 

3.1. Phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất 

hàng hóa lớn gắn với thị trường 

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết 

chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi 

trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng bộ với thực hiện cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh trong sản 

xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Phát huy lợi thế của mỗi tiểu vùng để 

tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh tập trung . Rà soát lại quy hoạch và 

phân loại rừng nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối đối với rừng đầu nguồn, rừng 

phòng hộ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển rừng nguyên liệu cho 

công nghiệp chế biến.   

Quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hóa nông, lâm sản có 

lợi thế so sánh; tích cực thúc đẩy đưa một số sản phẩm chủ lực của tỉnh vào 

Chương trình xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, gắn với chuỗi giá trị 

trong nước và hướng tới xuất khẩu. Đẩy mạnh thực hiện có chiều sâu và thực 

chất hơn chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch. Phấn đấu tốc độ tăng 

giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản bình quân hằng năm đạt 4,5 - 5%.  

Phát triển liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi. Đẩy mạnh phát triển kinh tế 

trang trại, kinh tế hợp tác; tiếp tục chuyển đổi, thành lập mới và nâng cao năng 

lực hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp. Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
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3.2. Phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững và 

hiệu quả 

Phát triển công nghiệp với nhịp độ cao, bền vững và hiệu quả, làm động 

lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và thực hiện các mục tiêu xã hội, 

phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 54%. Chú trọng 

ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường với trọng tâm là công nghiệp 

chế biến khoáng sản; chế biến nông lâm sản; vật liệu xây dựng; công nghiệp cơ 

khí, thiết bị điện, điện tử trên cơ sở phát triển các trung tâm chế biến và các 

vùng nguyên liệu phụ trợ, các khu, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các 

làng nghề gắn với nguồn nguyên liệu hiện có, thân thiện với môi trường, phục 

vụ du lịch và xuất khẩu. 

Tập trung vận động, thu hút các doanh nghiệp lớn có uy tín, sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả, sử dụng công nghệ cao; lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công 

nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử,... để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, 

từ đó mang lại tác động lan tỏa, lôi cuốn các doanh nghiệp khác vào đầu tư, sản 

xuất kinh doanh. Ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp như: Yên 

Quang, Mông Hóa, Nam Lương Sơn, Lạc Thịnh; quan tâm đầu tư kết nối hạ 

tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp; nâng tỷ lệ lấp đầy diện tích các khu công 

nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025 diện tích đất các khu, cụm công nghiệp chiếm 

khoảng 1% diện tích đất tự nhiên của tỉnh. 

3.3. Huy động mọi nguồn lực để phát triển du lịch thành ngành kinh tế 

trọng điểm 

Xây dựng Hòa Bình thành điểm đến hấp dẫn, là trung tâm du lịch lớn của 

khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc; tạo dựng môi trường du lịch an toàn, 

thân thiện theo hướng bền vững, gắn chặt với bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hóa các dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Tập 

trung huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, ưu tiên đầu tư hạ 

tầng du lịch trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa 
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Bình nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh. 

Tiếp tục phát triển du lịch văn hóa, du lịch thể thao, hội thảo, nghỉ dưỡng, dịch 

vụ du lịch cộng đồng tại các làng bản trên địa bàn tỉnh. Mở rộng liên kết với các 

công ty du lịch, công ty lữ hành để hình thành các tour, tuyến du lịch. Tăng 

cường các hoạt động quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm, thị trường 

tiềm năng để nâng cao hình ảnh du lịch tỉnh Hòa Bình. Phấn đấu đến năm 2025, 

đón khoảng 4,9 triệu lượt khách, trong đó có 01 triệu lượt khách quốc tế; tổng 

thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 5.400 tỷ đồng. 

3.4. Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ và nâng cao chất 

lượng dịch vụ 

Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình và nâng cao chất lượng dịch vụ, 

đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; đẩy mạnh phát triển các 

loại hình dịch vụ có nhiều tiềm năng và lợi thế. Xây dựng các điểm, trung tâm, 

doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của Hòa Bình tại địa phương và các 

thành phố, địa phương lớn của cả nước. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành dịch vụ 

là 27%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân 

hằng năm tăng 18%/năm.  

Tập trung sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, đồng 

thời phát triển các mặt hàng khác có tiềm năng. Tận dụng tối đa các lợi thế từ 

các hiệp định thương mại tự do (AHKFTA, EVFTA,...) mở rộng thị trường để 

đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Đa dạng hóa 

thị trường xuất khẩu, khai thác tốt thị trường nội địa. Phấn đấu tốc độ tăng 

trưởng xuất khẩu tăng bình quân 18%/năm; tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tăng 

bình quân 12%/năm. Phát triển mạnh vận tải đa phương thức và ngành Logistics 

để tận dụng lợi thế là đầu mối kết nối giữa Vùng Thủ đô và vùng Tây Bắc.  

4. Nâng cao chất lượng tăng trưởng thu ngân sách nhà nước, hiệu 

quả hoạt động tài chính và các tổ chức tín dụng 

4.1. Thu, chi ngân sách 
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Quan tâm phát triển và củng cố, nuôi dưỡng nguồn thu; chú trọng các 

nguồn thu từ đất và khai thác các nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản trên địa 

bàn; quản lý chặt chẽ việc bán đấu giá tài sản nhà nước; nghiên cứu, xây dựng cơ 

chế cho thuê tài sản của nhà nước để các tổ chức, cá nhân khai thác, kinh doanh 

theo quy định của pháp luật. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền tạo 

cơ chế đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ thuế tương ứng đối với địa phương nhằm tăng nguồn thu cho 

ngân sách địa phương. 

Tăng cường điều tiết, phân cấp nguồn thu cho ngân sách cấp dưới, để 

khuyến khích chính quyền cấp dưới quan tâm đến công tác thu ngân sách nhà  

nước, quản lý và phát triển nguồn thu bền vững. Tổ chức thực hiện tốt các Luật về 

thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

tình hình chấp hành pháp luật về thuế; chống thất thu, xử lý nghiêm các trường 

hợp trốn, lậu thuế, gian lận thương mại, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời vào 

ngân sách nhà  nước. Đảm bảo chi ngân sách chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm. 

4.2. Tín dụng, ngân hàng 

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ 

chức tín dụng trên địa bàn, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính 

phủ và Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại hệ thống các Ngân hàng thương mại, 

tổ chức tín dụng với trọng tâm là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu của các tổ chức 

tín dụng, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Đẩy 

mạnh công tác huy động vốn, mở rộng tín dụng có hiệu quả; ưu tiên tập trung tín 

dụng vào các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp nông thôn và các chương trình tín 

dụng ưu đãi của Chính phủ. Tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại đăng 

ký hoạt động trên địa bàn tỉnh; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng. 

Phấn đấu huy động vốn bình quân 5 năm 2021-2025 tăng trên 12%/năm; tăng 

trưởng tín dụng bình quân đạt 15%/năm.  
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5. Nâng cao chất lượng 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 trong giai đoạn mới 

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 trong giai đoạn mới; tập trung thực hiện các giải pháp, 

biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục lý tưởng cách 

mạng, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và đạo đức công 

dân; quan tâm chăm lo công tác giáo dục dân tộc. Phát triển đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện cơ bản để 

thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới; mở rộng hình thức dạy học 

qua truyền hình, internet; phấn đấu đến năm 2025, có trên 59% trường đạt chuẩn 

quốc gia. Phân cấp, trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục để nâng cao tính chủ 

động, sáng tạo trong hoạt động hợp tác quốc tế. Nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi 

nghiệp cho học sinh, sinh viên, hình thành đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp. Xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng công 

tác phổ cập giáo dục và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Đổi mới công 

tác quản lý, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động giáo 

dục và đào tạo. 

6. Phát triển khoa học và công nghệ 

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm 

nâng cao năng suất lao động và giá trị sản phẩm. Đổi mới, nâng cao hiệu quả 

ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Có chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp tranh thủ lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư triển 

khai các dự án đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và đời 

sống. Hỗ trợ việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu bảo hộ cho các 

sản phẩm là đặc sản của địa phương. Đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước về 
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khoa học và công nghệ, triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác đã ký 

kết; tạo môi trường và chính sách thích hợp để thu hút nguồn nhân lực trình độ 

cao, các nhà khoa học chuyên sâu từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, 

các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc khu vực thủ đô Hà Nội tham gia hoạt 

động khoa học và công nghệ tại tỉnh. 

7. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong 

tỉnh; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo công bằng xã hội 

7.1. Văn hóa, thông tin và truyền thông 

Tập trung các giải pháp phát huy giá trị văn hóa và chuẩn mực con người 

gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và con người Việt Nam trong thời 

kỳ mới. Huy động các nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy bản sắc văn hóa 

miền núi đặc sắc của các dân tộc thiểu số trong tỉnh gắn với phát triển du lịch; 

trình tổ chức UNESCO hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường đưa vào 

danh mục di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nâng cao hiệu quả cuộc vận 

động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh”. Đầu tư 

xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh; đẩy mạnh phát triển thể dục 

thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục 

đạo đức, lối sống trong gia đình, từng bước xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, 

hạnh phúc và tiến bộ. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình hoạt động lĩnh 

vực báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin truyền thông. Phát triển mạng lưới 

bưu chính, từng bước xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, phát triển chính quyền điện tử 

tỉnh hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người 

dân, doanh nghiệp, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. 

7.2. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo công bằng xã hội 
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Triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững lồng ghép với 

các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực 

hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đến năm 2025 đạt khoảng 30% lực 

lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia bảo 

hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2%; 40% số người sau độ tuổi nghỉ hưu 

được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và 

bảo trợ xã hội; đảm bảo thực hiện tốt các nhóm quyền của trẻ em, hạn chế các 

vụ tai nạn thương tích, đuối nước, các vụ xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em. Đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa”, 

huy động nguồn lực từ cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật 

chất, thần người có công với cách mạng và đối tượng chính sách. 

8. Tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh 

và nâng cao chất lượng dân số 

Tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa 

bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện; thực hiện tốt quy tắc ứng 

xử và nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ y tế. Đổi mới công tác quản lý và tổ 

chức hoạt động các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Xây dựng và phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám chữa 

bệnh, kết hợp y tế phổ cập với y tế chuyên sâu, giữa y học cổ truyền với y học 

hiện đại. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, giám sát, phát hiện, khống chế, 

ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh lớn xảy ra, ứng phó kịp thời các vấn đề 

khẩn cấp, sự cố môi trường, bảo đảm an ninh y tế. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát 

triển y tế ngoài công lập và hợp tác công tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.   
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Nâng cao sức khỏe nhân dân cả về thể chất lẫn tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ 

cũng như chất lượng cuộc sống. Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch 

hóa gia đình sang dân số và phát triển. Chăm lo phát triển về chất lượng, quy mô, 

cơ cấu dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về 

mức cân bằng tự nhiên. Phấn đấu đến hết năm 2025: Tuổi thọ trung bình khoảng 

73,5 tuổi; trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 95% trạm y tế xã, phường, thị 

trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.   

9. Quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường 

 Nâng cao nhận thức và tuyên truyền về phát triển bền vững, tăng trưởng 

xanh. Tăng cường xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế 

hoạch công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; kiểm soát chặt chẽ việc 

đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Thực hiện tốt việc theo 

dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người 

và phát triển kinh tế, xã hội; từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng về 

biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy triển khai 

nhanh dự án chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát, quản lý rác thải 

công nghiệp, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, khí thải công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, giao thông, xây dựng; chú trọng công tác đảm bảo an ninh nguồn nước. 

Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên.  

10. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo 

Thực hiện có hiệu quả Ðề án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030. Tập trung xây dựng kết cấu, hạ tầng kinh tế xã hội; ưu tiên đầu tư cho các 
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xóm, xã đặc biệt khó khăn; chú trọng giữ gìn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

các dân tộc. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ người 

dân tộc thiểu số. Phấn đấu số xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

còn dưới 30% tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; thu nhập bình quân 

đầu người các xã đặc biệt khó khăn đạt trên 25 triệu đồng/năm. Chú trọng xây 

dựng cở sở chính trị vùng đồng bào tôn giáo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và 

quản lý, định hướng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo theo đúng 

đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà  nước; cảnh giác, đấu tranh 

với các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá sự đoàn kết trong đồng 

bào các dân tộc. 

11. Tiếp tục tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả công tác tư pháp, đẩy mạnh công tác 

đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi, phát triển kinh tế, xã hội 

11.1. Công tác quốc phòng, an ninh và tư pháp 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà  nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng; xây 

dựng khu vực phòng thủ gắn với xây dựng nông thôn mới, kết hợp hiệu quả giữa 

phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh. Quan tâm xây dựng lực lượng 

vũ trang tỉnh trong sạch, vững mạnh, lực lượng Quân đội, Công an chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại; đầu tư khai thác, phát huy tiềm lực vật chất, kỹ thuật 

phục vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện tốt quy chế phối 

hợp giữa quân đội và công an nhân dân trong nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tiếp 

tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

tỉnh. Nâng cao chất lượng phòng ngừa, đấu tranh và điều tra, xử lý tội phạm, 

nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 77% trở lên, trong đó tội 

phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96% trở lên. Phòng ngừa, 

đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn về ma tuý; tiếp tục phấn đấu giảm tai 

nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an 
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ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt 

động chống phá của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi phát triển 

kinh tế, xã hội của địa phương.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và 

thi hành án. Thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, phổ 

biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các 

ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế khiếu kiện đông 

người, vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp. 

11.2. Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, thu 

hút đầu tư và huy động nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội 

Tăng cường mối quan hệ với nước ngoài, tổ chức quốc tế, các tỉnh bạn và 

các hoạt động ngoại giao nhân dân, để tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho đầu tư 

phát triển. Xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác đối với các đối tác truyền 

thống, mở rộng quan hệ với đối tác mới, có tiềm năng nhằm mở rộng quan hệ 

hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực du lịch, nông - lâm nghiệp; kết nghĩa 

với 01 tỉnh thuộc nước Liên bang Nga; đẩy mạnh phối hợp tổ chức thực hiện các 

Bản ghi nhớ đã ký kết với một số địa phương thuộc một số nước. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

  CHỦ TỊCH 
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Bùi Đức Hinh 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 331/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

          

NGHỊ QUYẾT 

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Hòa Bình 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025; 

Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo 

cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020, với các nội dung chủ yếu sau: 



                                 CÔNG BÁO/Số 17 + 18/Ngày 10-03-2021                       31 

 

 

 

 

Năm 2020, với tác động của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới cộng 

hưởng với đà suy giảm từ năm 2019 đã ảnh hưởng toàn diện tất cả các lĩnh vực 

kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở trong 

nước tác động của dịch bênh Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng 

trưởng kinh tế cũng như ổn định kinh tế vĩ mô, nhiều chỉ số giảm so với cùng kỳ 

năm trước; thời tiết khô hạn cực đoan tiếp tục diễn ra gay gắt, lượng nước về hồ 

Hòa Bình ở mức rất thấp, dịch bệnh tả lợn Châu Phi chưa được khống chế hoàn 

toàn đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Hòa Bình. Song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của 

các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, 

kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Tổng sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; GRDP bình 

quân đầu người đạt 64,5 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 

ước đạt 4.512 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.032 triệu USD; trong năm 

có thêm 4 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới là 

57 xã (chiếm 43,5% tổng số xã), trung bình mỗi xã đạt 15,31 tiêu chí. An sinh xã 

hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 

2,8% (còn khoảng 8,56%); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,12%; 

văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm được chú 

trọng; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực, chủ động giám 

sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn, đặc biệt là trước diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm, các nhiệm vụ chính trị đạt thắng lợi 

lớn, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tuy nhiên, còn 04 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra; sản xuất nông, lâm 

nghiệp còn gặp khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, tiêu dùng của 

người dân. Lượng nước về hồ Hòa Bình ở mức thấp đã ảnh hưởng đến công suất 

phát điện của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Các lĩnh vực thuộc khu vực dịch vụ 
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như du lịch, tổng mức bán buôn bán lẻ,... đều không đạt so với kế hoạch đã đề 

ra; thương mại chưa khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của 

tỉnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn. Công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn có trường hợp chậm tiến độ theo 

yêu cầu của dự án. Chất lượng dạy và học chưa đồng đều, có sự chênh lệch giữa 

các vùng, nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; năng 

lực và trách nhiệm của một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số 

địa phương còn hạn chế. Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của 

Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ còn nhiều hạn chế, trùng lặp, sót, sai đối tượng; hỗ trợ đối 

với nhóm người lao động, hộ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

còn chưa kịp thời. Sản xuất ở một số địa bàn đồng bào dân tộc vẫn chậm phát 

triển. Tại một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, đông 

người; tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ, số 

vụ tai nạn cũng như số người chết đều tăng.  

Khó khăn, hạn chế trên có nguyên nhân khách quan là kinh tế thế giới và 

trong nước vẫn còn có những diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ hàng hóa khó 

khăn, tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, đặc biệt là dịch bệnh 

Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội của tỉnh. Nguyên nhân chủ 

quan là những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của 

các cấp, các ngành chưa quyết liệt; chất lượng công vụ một số ngành, địa phương 

chưa cao đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020. 

Điều 2. Quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với các 

nội dung chủ yếu như sau: 

I. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo 

đảm tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2021 tốc độ tăng trưởng 
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GRDP đạt 9% trở lên. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đồng thời quan tâm phát triển và hỗ trợ 

doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế và 

các ngành, lĩnh vực; tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng 

cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thúc 

đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá và thực hiện 

tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ 

động phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, 

hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, 

tạo sự đồng thuận của xã hội. 

II. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu 

1. Về các chỉ tiêu kinh tế 

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 9% trở lên; 

trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,8%; công nghiệp – xây dựng tăng 

12,1%; dịch vụ tăng 7,2%; thuế sản phẩm tăng 9%. 

- GRDP bình quân đầu người 69,7 triệu đồng. 

- Tổng đầu tư toàn xã hội 19.390 tỷ đồng; 

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.070 tỷ đồng; 

- Giá trị xuất khẩu đạt 1.218 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt 980 triệu USD. 

- Tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 29%. 
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- Năng suất lao động đạt 108,8 triệu đồng/lao động. 

2. Về các chỉ tiêu xã hội 

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2%. 

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn 57%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,5% (trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 

đạt 23,1%). 

- Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia 55%. 

- Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã): 27 giường. 

- Số bác sĩ/1 vạn dân: 9,07 bác sĩ. 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95,5%. 

- Có thêm 6 xã về đích nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn 

mới đạt 48,8%; trung bình số tiêu chí nông thôn trên 1 xã đạt 15,5 tiêu chí. 

3. Về các chỉ tiêu môi trường 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 95,3%; dân số 

thành thị được sử dụng nước sạch 91,07%. 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn đạt 88%. 

- Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để 

trong năm 2021 là 60%. 

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 60%. 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 51,5%. 
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III. Một số cân đối chủ yếu 

1. Lao động và việc làm 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên dự kiến trên 560.065 người, chiếm 

khoảng 64,4% quy mô dân số toàn tỉnh. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong nền kinh tế dự 

kiến khoảng 557.041 người, chiếm khoảng 99,5% lao động trong độ tuổi. 

Cơ cấu lao động trong các ngành: Lao động trong lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp, thủy sản chiếm 57%; phi nông nghiệp chiếm 43%. 

Giải quyết việc làm cho 16.120 người (trong đó, việc làm trong nước là 

15.800 người, đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng là 

320 người). 

Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 2,6%. 

2. Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 5.070 tỷ đồng, tăng 12% so với 

ước thực hiện năm 2020. Tổng thu ngân sách địa phương là 12.518.853 triệu đồng.  

Tổng chi ngân sách địa phương là : 12.518.853 triệu đồng.  

3. Cân đối vốn đầu tư phát triển 

Dự báo tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 19.390 tỷ đồng, 

tăng 2,6% so với ước thực hiện năm 2020 và bằng khoảng 32% GRDP. 

Nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 4.181,4 tỷ đồng, trong đó: 

nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh 2.154,5 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách 

trung ương 1.626,9 tỷ đồng (trong đó, vốn trong nước 895,3 tỷ đồng; vốn nước ngoài 

731,6 tỷ đồng); nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 400 tỷ đồng. 
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4. Cân đối xuất nhập khẩu 

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu dự kiến đạt 2.198 triệu USD, trong đó 

xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ước đạt 1.218 triệu USD, tăng 18% so với ước thực 

hiện năm 2020; nhập khẩu ước đạt 980 triệu USD, tăng 12% so với ước thực 

hiện năm 2020.  

IV. Một số nhiệm vụ, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách Trung ương về chỉ 

đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước ổn định 

kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và 

bền vững 

1.1. Tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, các giải pháp nhằm 

hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo 

môi trường thuận lợi để phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng phù hợp với nhu cầu 

thực tế, đảm bảo tính bền vững. Hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Huy động tối đa nguồn lực ngoài nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. 

1.2. Tổ chức, điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 linh 

hoạt, chủ động, chặt chẽ, đảm bảo đúng dự toán được giao  

Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác hiệu quả nguồn thu, triển khai 

các biện pháp chống thất thu thuế, phí; chú trọng các nguồn thu từ đất và khai thác 

các nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; quản lý chặt chẽ việc bán đấu 

giá tài sản nhà nước. Cơ cấu các khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết 

kiệm, hiệu quả; ưu tiên chi ngân sách cho đầu tư phát triển; kiểm soát chặt chẽ mục 
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tiêu, hiệu quả sử dụng các khoản chi tiêu ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng.  

1.3. Kịp thời triển khai các chính sách tiền tệ, lãi suất, tăng trưởng tín 

dụng theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Đẩy mạnh công tác huy động 

vốn, đa dạng các hình thức huy động vốn tại địa phương để đáp ứng nhu cầu vốn 

vay của các thành phần kinh tế. Chủ động, linh hoạt xử lý các khó khăn, vướng 

mắc về cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho các tổ chức kinh tế tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng, để mở rộng sản xuất kinh doanh. Phấn đấu huy động vốn tăng từ 

18% trở lên, dư nợ tín dụng tăng từ 13% trở lên so với năm 2020, bảo đảm tỷ lệ 

nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ. 

2. Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư 

2.1. Tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là cải cách hành chínhĐẩy 

mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Hoàn 

thiện các cơ chế, chính sách, cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính; 

nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; nâng cao chất lượng bộ máy dịch vụ công, phát huy trách nhiệm của 

người đứng đầu trong điều hành, quản lý, thực thi công vụ. Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin; tiếp tục triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử của tỉnh hiệu quả, thiết thực trong các cơ quan, địa phương, cơ sở; đảm 

bảo gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành 

chính. Nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

thông qua phần mềm điện tử một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thành 

phần hồ sơ, giảm bớt thời gian giải quyết thủ tục; thực hiện tốt quy định “4 tại 

chỗ”, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. 
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2.2. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần 

kinh tế, doanh nghiệp, thu hút đầu tư 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR index) và chỉ số 

chất lượng quản trị và dịch vụ hành chính công (PAPI). Phấn đấu chỉ số PCI 

năm 2021 tăng tối thiểu 3 bậc so với năm 2020. 

Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo lập môi trường và điều kiện thuận 

lợi phát triển mạnh doanh nghiệp. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh 

bạch hóa các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, gia nhập thị trường 

của doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; rà 

soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp. Phấn đấu 

trong năm 2021 có trên 435 doanh nghiệp, HTX đăng ký thành lập. 

Tăng cường và đổi mới các hoạt động xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh hoạt 

động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên. Thường xuyên tiếp 

xúc, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết, kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận 

lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

3. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ 

Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư phát triển vùng động lực, phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông liên vùng, giao thông nông thôn; hạ tầng khu, cụm công nghiệp, 

đô thị, khu, điểm du lịch quốc gia; từng bước đầu tư kiên cố hóa các đập thủy 

lợi, hệ thống kênh mương chính đảm bảo nhu cầu nước cho sản xuất nông 

nghiệp; cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện và phát triển hạ tầng và không 

gian nông thôn. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia xây dựng các 
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công trình kết cấu hạ tầng bằng các hình thức phù hợp, giảm tỷ trọng vốn đầu tư 

từ ngân sách nhà nước. 

Tập trung nguồn lực để ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

quan trọng mang tính đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội như các Quốc lộ, 

các tỉnh lộ quan trọng có tính đối ngoại, đường đô thị, đường đến các khu, cụm 

công nghiệp, qua các vùng động lực kinh tế của tỉnh, đường kết nối với khu du 

lịch quốc gia vùng hồ Sông Đà. Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy 

hoạch phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị, phát triển nhanh vùng động lực; phấn 

đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh năm 2021 đạt trên 29%. 

4. Phát triển các ngành kinh tế 

4.1. Phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất 

hàng hóa lớn gắn với thị trường 

Tập trung triển khai Đề án đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển nông nghiệp theo hướng 

sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, 

thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

đồng bộ với thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu 

thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các sản phẩm chăn nuôi chủ 

lực, có lợi thế của tỉnh theo hướng tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị và phù 

hợp với nhu cầu thị trường; duy trì và phát triển chăn nuôi nông hộ theo phương 

thức chăn nuôi hữu cơ, sinh thái; kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an 

toàn dịch bệnh vật nuôi. Phát triển thủy sản theo hướng bền vững, bảo vệ, phục 

hồi nguồn lợi thuỷ sản gắn với bảo vệ hệ sinh thái và môi trường nước. Tiếp tục 

thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Tăng cường kiểm soát chất 

lượng giống, vật tư nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát và kiểm định chất lượng. 
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Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông 

thôn mới, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Tập trung huy 

động các nguồn lực của địa phương, lồng ghép với các nguồn vốn của Trung 

ương và các nguồn xã hội hóa để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng nông thôn 

mới, đặc biệt ưu tiên cho những xã về đích nông thôn mới ngay từ đầu năm 

2021. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP).  

4.2. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Tiếp tục thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp với mục tiêu đưa công nghiệp trở 

thành khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, trọng tâm là 

các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo như: Dệt may, da 

giày, điện tử, đồ gỗ… Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8% so với năm 

2020. Tăng cường công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp.  

Tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, quan tâm 

đầu tư kết nối hạ tầng ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện thuận 

lợi để thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. 

Tăng cường tiếp xúc, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất 

là khó khăn về vốn, mặt bằng và đổi mới mới công nghệ, đầu tư chiều sâu để tăng 

năng lực sản xuất của ngành công nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. 

4.3. Phát triển dịch vụ, thương mại 

Đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại, các chương 

trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp bình ổn thị trường nhằm bảo 

đảm ổn định thị trường giá cả. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, 

tích cực ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng 

kém chất lượng. Nâng cao chất lượng thực hiện Đề án phát triển thị trường trong 
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nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 

xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản 

phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu và các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”. 

Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 44.462 tỷ đồng, 

tăng 18% so với năm 2020. 

Tập trung sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, đồng 

thời phát triển các mặt hàng khác có tiềm năng. Tận dụng tối đa các lợi thế từ 

các hiệp định thương mại tự do (FTA, EVFTA,...) mở rộng thị trường để đẩy 

mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Phấn đấu kim 

ngạch xuất khẩu tăng 18%, kim ngạch nhập khẩu tăng 12% so với năm 2020. 

Tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch. Huy động các nguồn vốn đầu 

tư kết cấu hạ tầng du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch 

của tỉnh. Tăng cường hoạt động quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm, 

thị trường tiềm năng để nâng cao hình ảnh du lịch tỉnh Hòa Bình, tạo sự liên kết 

chặt chẽ với các công ty du lịch, công ty lữ hành để hình thành và duy trì các 

tour, tuyến, điểm du lịch; tích cực tuyên truyền về văn hóa, con người cũng như 

du lịch tỉnh Hòa Bình trên “Cổng du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình”. Phấn đấu 

năm 2021, tỉnh Hoà Bình đón khoảng 3.440.000 lượt khách du lịch, trong đó 

khách quốc tế 570.000 lượt; khách nội địa 2.870.000 lượt. 

Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, 

đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác chỉ 

đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của nhân dân. 

5. Quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường 

Nâng cao năng lực quản lý và tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực tài 

nguyên môi trường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; thường 
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xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự 

án, kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện chậm theo quy định. Đôn đốc, chỉ đạo 

công tác giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án, nhất là các dự án đầu tư 

quan trọng, dự án đấu giá đất, dự án đầu tư có sử dụng đất. Tăng cường quản lý 

khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và 

xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về lĩnh 

vực môi trường. Tiếp tục kiểm tra, giám sát môi trường theo kế hoạch; chú trọng 

kiểm tra các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời các trường hợp vi phạm. Quản lý chặt chẽ hoạt động xả thải của các cơ sở 

sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý, giảm thiểu tác động ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý rác thải đô thị, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với 

các dự án đầu tư.  

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Bảo vệ, 

phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng 

tự nhiên. Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng mới hằng năm; phát triển diện tích 

rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp để tăng độ 

che phủ rừng, trong đó năm 2021 là trên 51,5%. 

6. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

gắn với giải quyết việc làm 

6.1. Phát triển giáo dục và đào tạo 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào 

tạo ở tất cả các cấp học, bậc học. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy 

và học theo hướng hiện đại, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người 
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học. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục. Duy 

trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, nhất là phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 

mẫu giáo dưới 5 tuổi; nâng cao chất lượng và mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ. Nâng cao chất 

lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, chất lượng giáo dục trong các trường Phổ 

thông dân tộc nội trú, bán trú. 

Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 

dục; đảm bảo đội ngũ giáo viên các cấp từ quy mô đến chất lượng, đủ về số 

lượng, đồng bộ về cơ cấu. 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới, mở rộng mạng lưới trường lớp 

theo quy hoạch; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy 

học, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất rèn luyện thể lực và giáo dục kỹ 

năng sống đảm bảo chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo 

dục nói chung và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói riêng. 

Phấn đấu năm 2021, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh đạt 55%. 

6.2. Phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn đào 

tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; tăng 

cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; huy động các 

doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp. Phấn đấu đến cuối năm 2021, tuyển 

sinh đào tạo nghề khoảng 15.000 chỉ tiêu; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,5%, 

trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 23,1%. 

Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động; tăng cường các hoạt động tư vấn, 

giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm; tiếp tục đa dạng hóa các 

kênh giới thiệu và giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động thông qua các 

hoạt động sàn giao dịch việc làm, phiên giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp. 
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Gắn hoạt động đào tạo nghề với giải quyết việc làm thông qua các trường nghề, 

trung tâm giáo dục nghề. Phấn đấu đến cuối năm 2021, giải quyết việc làm mới 

cho 15.800 lượt lao động trong nước. Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, 

nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.  

Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, thu hút nguồn nhân lực có 

chất lượng cao vào làm việc trong hệ thống chính trị và các ngành, lĩnh vực 

quan trọng của tỉnh; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức tự 

học tập nâng cao trình độ, xây dựng cơ chế để huy động các nguồn lực từ bên 

ngoài, các nguồn tài trợ để tăng cường đào tạo cán bộ. Triển khai thực hiện thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập tại tỉnh. 

7. Phát triển khoa học và công nghệ 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý công nghệ, khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến công nghệ, 

chuyển giao công nghệ. Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công. Chủ động liên kết với các viện 

nghiên cứu để nhanh chóng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất 

trên địa bàn tỉnh. 

Duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt 

động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của người tiêu dùng. Thực hiện hỗ trợ việc xác lập quyền sở hữu 

trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu bảo hộ cho các sản phẩm là đặc sản của địa phương; 

thực hiện có hiệu quả việc áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 

nhằm bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa. 
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8. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong 

tỉnh; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo công bằng xã hội 

8.1. Văn hóa, thông tin và truyền thông 

Tập trung xây dựng con người tỉnh Hòa Bình về đạo đức, nhân cách, lối 

sống, trí tuệ và năng lực làm việc trong môi trường văn hóa lành mạnh, phong 

phú, đa dạng, từng bước cải thiện, nâng cao giá trị đạo đức xã hội, đồng thời 

mang nét đặc trưng của văn hóa các dân tộc thiểu số. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”.  

Tập trung đầu tư những công trình văn hóa trọng điểm mang tính biểu 

trưng và có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân; nâng cao 

hiệu quả các thiết chế văn hóa. Tăng cường huy động các nguồn lực để bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy các giá trị của hệ thống di tích trong tỉnh. Chú trọng quản lý 

các lễ hội, hoạt động văn hóa, gắn kết với hoạt động du lịch. 

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, mở rộng và nâng cao 

chất lượng phong trào thể thao quần chúng; tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phòng trào xây dựng 

nông thôn mới. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

cấp cơ sở, cấp huyện, tiến tới tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần 

thứ VII, năm 2022. Chuẩn bị tốt điều kiện đăng cai tổ chức thành công môn Xe 

đạp trong chương trình Đại hội thể thao Đông Năm Á Seagame 31 tổ chức tại 

Việt Nam; giải Việt dã “Hòa Bình Marathon” 2021 và các giải quốc gia được ủy 

quyền. Nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện các lớp năng khiếu thể thao; tổ 

chức tuyển chọn, huấn luyên thành lập các đội tuyển thể thao Hòa Bình tham gia 

thi đấu các giải khu vực và toàn quốc, chuẩn bị tốt lực lượng tham dự  Đại hội 

Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. 
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Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh 

bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong phát 

triển kinh tế - xã hội; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, 

chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Nâng cao chất lượng, nội dung chương trình và phát sóng tới vùng sâu, vùng xa, 

tăng thời lượng phát thanh và truyền hình tiếng dân tộc bảo đảm cho người dân, 

đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội người nghèo được tiếp cận và hưởng 

thụ các dịch vụ cơ bản, thiết yếu như: phát thanh, truyền hình, viễn thông... với 

chất lượng cao. 

8.2. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo công bằng xã hội 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững lồng 

ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh góp 

phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục đẩy 

nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản Phấn 

đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,56% tổng số hộ dân toàn tỉnh 

(theo chuẩn nghèo đa chiều). 

Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách đối với người có công; đẩy 

mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường, 

thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công”. Tăng cường công 

tác quản lý Nhà nước trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công.  

Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách trợ giúp xã 

hội, chính sách ưu đãi các đối tượng yếu thế trong xã hội.  

Đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn về công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em nhằm nâng cao nhận thức và vận động xã hội thực hiện các 

quyền của trẻ em. Ưu tiên hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc 
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biệt khó khăn, trẻ em vùng nông thôn nghèo, vùng miền núi, đồng bào dân tộc 

thiểu số. Thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ.  

Tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, đôn đốc, đôn đốc 

các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đẩy 

mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, giảm 

thời gian thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp và đối 

tượng tham gia thụ hưởng chính sách, tạo điều kiện cho việc tham gia và giải 

quyết chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời, chính xác, đúng quy định. Phấn đấu đến 

hết năm 2021 số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 79.500 người, số 

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 12.735 người; tỷ lệ lực lượng lao 

động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 19,1%. 

9. Tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh 

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa 

bệnh và năng lực dự đoán trong y tế dự phòng. Thực hiện phân tuyến kỹ thuật 

theo hướng mở rộng dịch vụ kỹ thuật y tế, đặc biệt là tuyến huyện, xã nhằm tạo 

điều kiện cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng ở nơi gần nhất. 

Duy trì và phát triển hệ thống chuyển tuyến đơn giản hóa thủ tục, tăng cường 

liên kết giữa các tuyến bảo đảm liên tục. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, 

không để các dịch bệnh lớn xảy ra; tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt công 

tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, kịp thời bao vây dập dịch không để bùng 

phát thành dịch lớn.  

Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số và phát triển. 

Duy trì các điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; bảo đảm hậu cần 

đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 

Tập trung phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khám, 

chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện. Tiếp tục tổ chức thực 



48                            CÔNG BÁO/Số 17 + 18/Ngày 10-03-2021 

 

hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của 

cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 

Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đặc 

biệt mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đồng thời triển khai 

tốt chính sách BHYT và các chính sách khác về hỗ trợ khám chữa bệnh cho 

người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, đồng bào dân tộc 

thiểu số vùng khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương. 

10. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo 

Thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với đồng bào dân tộc. Thực 

hiện lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản 

xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc, ưu 

tiên cho các hộ thuộc diện nghèo. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho đồng 

bào dân tộc để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững. Phát triển văn hóa, 

giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào các dân tộc. Bảo tồn và phát 

huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo. Bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đồng 

thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo để chống 

phá Đảng, nhà nước; tăng cường bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Tăng cường 

công tác đối ngoại tôn giáo; gặp gỡ, tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, 

tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt pháp luật về tôn giáo; tạo sự đồng thuận, giữa 

chức sắc tôn giáo với chính quyền trong việc giải quyết một số vấn đề liên quan 

đến tôn giáo. 

11. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 06/02/2018 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW và Nghị quyết 
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số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một 

số vấn đề về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục thực hiện 

hiệu quả, thực chất  Kế hoạch tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đã đề ra. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước gắn với công khai, minh bạch, thuận lợi của người dân, doanh nghiệp; xử 

lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động 

công vụ. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, chất lượng công vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. 

12. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tranh, kiểm tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Thực hiện nghiêm việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 

theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các 

giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, 

nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm. Kiên 

quyết xử lý, khắc phục tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết triệt để các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài; 
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thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tiếp nhận, giải 

quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố 

cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Nghiêm túc tổ chức thực hiện các 

quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

13. Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại, hội nhập quốc tế 

13.1. Quốc phòng, an ninh 

Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết chặt 

chẽ với thế trận an ninh nhân dân đảm bảo xử lý kịp thời, hiệu quả các tình 

huống xảy ra.Thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập; giáo dục, bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng phương án, kế 

hoạch đề ra. Duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Tổ chức diễn tập 

khu vực phòng thủ đối ở cả 3 cấp. Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ năm 2021; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, nâng cao 

chất lượng công dân nhập ngũ.  

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động 

phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các 

thế lực thù địch, phần tử xấu, nhất là trên lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh 

tôn giáo, dân tộc, an ninh mạng…, tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ 

phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an 

ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn, chủ động trong mọi tình huống, không để trở thành “điểm nóng”. Triển 

khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm theo chương 

trình, kế hoạch; nâng cao tỷ lệ khám phá các loại tội phạm; tăng cường thực hiện 

các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm 

ma túy, tội phạm xâm hại trẻ em. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch 

bảo vệ các mục tiêu, các sự kiện quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh 
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đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh Hòa 

Bình. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, hành lang lộ giới, kéo giảm 

tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. 

13.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế 

Tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện đường lối đối ngoại nhất quán của 

Đảng; Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các thoả thuận quốc tế đã ký kết;chủ động nghiên 

cứu mở rộng hợp tác quốc tế theo phương châm đa dạng hoá đối tác, lĩnh vực 

hợp tác và chú trọng hiệu quả hợp tác. Tăng cường tiếp xúc và làm việc với các 

tổ chức Quốc tế, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; kêu gọi, vận động các 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ vào tỉnh. Thực hiện quản lý các đoàn 

ra, đoàn vào tỉnh đảm bảo đúng quy định; quản lý tốt hoạt động của các tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài có dự án đang viện trợ trên địa bàn tỉnh.Tăng cường 

ngoại giao kinh tế với nhiều hoạt động quảng bá hàng hóa, xúc tiến thương mại, 

đầu tư và du lịch; tranh thủ tối đa hợp tác quốc tế và các nguồn lực bên ngoài để 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

TỈNH HOÀ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

  

Số: 332/2020/NQ-HĐND  Hoà Bình,  ngày 09  tháng 12 năm 2020  

                           

      

NGHỊ QUYẾT 

Kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương  

giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

      

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/NQ-QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021; 
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Xét Tờ trình 129/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa 

phương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang 

năm 2021, bao gồm các Nghị quyết sau: 

1. Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn 

định ngân sách giai đoạn 2017-2020;  

2. Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) 

điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020;  

3. Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai 

đoạn 2017-2020; 

4. Nghị quyết số 107/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về sửa đổi, tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu 

tiền sử dụng đất tại Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều 

tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có 

trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021./.  

 

                                                                                   CHỦ TỊCH 

                                                                                 Bùi Đức Hinh                                                
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN              

TỈNH HOÀ BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

Số: 333/NQ-HĐND 
 

Hoà Bình,  ngày 09 tháng 12 năm 2020  

 

NGHỊ QUYẾT 

Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án  

phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

    

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm  2017 của Chính phủ ban 

hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương 

(NSĐP), phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;  

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021;  
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Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 

71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 

nhà nước 3 năm 2021-2023;  

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

Xét Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và 

phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân 

sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán 

thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 như sau: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.070.000 triệu đồng, trong đó: Thu 

nội địa 4.820.000 triệu đồng, thu xuất nhập khẩu 250.000 triệu đồng. 

2. Thu ngân sách địa phương 12.518.853 triệu đồng, trong đó: 

a) Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 4.600.400 triệu đồng; 

b) Thu bổ sung cân đối 5.075.218 triệu đồng; 

c) Thu bổ sung có mục tiêu 2.776.135 triệu đồng; 

d) Thu vay của ngân sách địa phương (bội chi) 67.100 triệu đồng. 

3. Chi ngân sách địa phương 12.518.853 triệu đồng, trong đó: 
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a) Chi cân đối ngân sách địa phương 10.831.669 triệu đồng; 

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1.687.184 triệu đồng, bao gồm: 

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bằng nguồn 

vốn ngoài nước 895.290 triệu đồng; 

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bằng nguồn 

vốn trong nước 731.621 triệu đồng; 

- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy 

định 60.273 triệu đồng. 

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 như sau: 

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 11.353.852 triệu đồng, bao gồm: 

1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 6.195.423 triệu đồng; 

2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 5.158.429 triệu đồng. 

(Chi tiết theo các Biểu kèm theo Nghị quyết). 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 

theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khoá XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./.  

 CHỦ TỊCH 

Bùi Đức Hinh 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số: 334/NQ-HĐND  Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện  

dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset  tại xã Tân Vinh,  

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị 

định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày  30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện 

xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset tại xã Tân Vinh, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội 
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đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự 

án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình, như sau: 

1. Tên dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset 

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sunset Hòa Bình.  

3. Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng là 7,9 ha, thuộc quy hoạch 

rừng sản xuất. 

4. Địa điểm, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng 

a) Địa điểm: Tại xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; 

b) Vị trí: Tại Tiểu khu 85, Khoảnh 10, gồm các lô: 32, 34a, 34b, 42, 49;  

Tiểu khu 85, khoảnh 10, gồm các lô: 28, 29, 31, 34. 

 (Kèm theo biểu chi tiết diện tích, vị trí lô, khoảnh, tiểu khu, hiện trạng 

rừng được trích lục từ Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tại Quyết định số 

3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 

2017-2025, định hướng đến năm 2030). 

5. Chức năng rừng: Rừng sản xuất 

6. Loại rừng hiện nay: Rừng trồng và đất không có rừng. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của 

Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, 

Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày thông qua./. 

       CHỦ TỊCH 

                         

                          Bùi Đức Hinh 
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TỔNG HỢP VỊ TRÍ, DIỆN TÍCH, HIỆN TRẠNG RỪNG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU DU LỊCH  

SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG SUNSET XÃ TÂN VINH, HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Nghị quyết số  344/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

TT 
Tiểu 

khu 
Khoảnh Lô 

Diện tích 

(ha) 

Nguồn 

gốc rừng 

Loại đất 

loại rừng 

Mã 

quy 

hoạch 

Năm 

trồng 
Quy hoạch 3 loại rừng 

Ghi 

chú 

1 85 10 32 0,2 2 RTG 3 2015 Rừng Sản xuất  

2 85 10 34a 1,82 2 DTR 3 2019 Rừng Sản xuất  

3 85 10 34b 2,29 3 DT1 3 0 Rừng Sản xuất  

4 85 10 42 0,12 3 DT1 3 0 Rừng Sản xuất  

5 85 10 49 0,05 3 DT1 3 0 Rừng Sản xuất  

6 85 10 28 0,17 3 DKH 0 0 Ngoài quy hoạch  

7 85 10 29 0,07 3 DKH 0 0 Ngoài quy hoạch  

8 85 10 31 0,14 3 DKH 0 0 Ngoài quy hoạch  

9 85 10 34 3,04 3 DKH 0 0 Ngoài quy hoạch  

Tổng    7,9       

 

Ghi chú: 
* Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng 4,48 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất, hiện trạng gồm: 2,02 ha có hiện trạng rừng trồng cây Keo, cây Thông, 2,46 ha 

hiện trạng đất trống, cây bụi. Diện tích rừng trồng Keo là 0,2 ha và rừng trồng thông 1,82 ha chưa có trữ lượng. Diện tích 3,42 ha đã chuyển ra ngoài quy hoạch lâm 

nghiệp nhưng chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng . 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 335/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, thay thế  

Hệ thống điện chiếu sáng hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng 

 trên địa bàn thành phố Hoà Bình 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết vốn năm 2020 

nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 

Xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ 

thống lưới điện khu vực vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; 

báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, thay thế hệ thống điện 

chiếu sáng hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hoà Bình, do 

Sở Công thương làm chủ đầu tư, nội dung chính như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Việc đầu tư xây dựng mới tuyến đường chiếu sáng, cải tạo, thay thế bóng 

đèn Led tiết kiệm năng lượng và lắp đặt hệ thống điều khiển xa cho hệ thống chiếu 

sáng trên địa bàn thành phố là một trong những giải pháp sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng, nhằm tạo mỹ quan đô thị, góp phần 

đảm bảo an toàn giao thông, an ninh năng lượng Quốc gia, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường theo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

giai đoạn 2019-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại 

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 17/7/2020.  

2. Quy mô đầu tư:  

a) Xây dựng mới 02 tuyến chiếu sáng trên Quốc Lộ 6 với tổng chiều dài 

khoảng 14,0 Km (tuyến 1 có tổng chiều dài khoảng 10,0 Km từ Km 52+000 đến 

Km 62+000 trên địa bàn xã Mông Hóa và phường Kỳ Sơn; tuyến 2 có tổng chiều 

dài khoảng 4,0 Km từ Km 78 + 300 đến Km 82 + 300 trên địa bàn phường Thái 

Bình) và Cải tạo, thay thế 02 tuyến chiếu sáng trên Quốc Lộ 6 thuộc địa bàn 

phường Kỳ Sơn với tổng chiều dài khoảng 2,70 Km (tuyến 1 có tổng chiều dài 

khoảng 1,70 Km từ Km 62+000 đến Km 63+700; tuyến 2 có tổng chiều dài khoảng 

1,0 Km từ Km 64 + 600 đến Km 65 + 600). 
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- Cột đèn sử dụng cột thép bát giác cao 8m; cần đèn cao 2m với độ vươn 

1,5m; móng cột bằng bê tông; đèn sử dụng đèn Led công suất 150W hiệu suất cao 

tiết kiệm năng lượng được lập trình chế độ chiếu sáng 5 cấp. 

b) Xây dựng mới 06 trạm biến áp công suất 50KVA-35(22)/0,4kV để cấp 

điện cho 02 tuyến chiếu sáng xây dựng mới. 

c) Xây dựng mới 01 Trung tâm điều khiển xa để điều khiển các tủ chiếu 

sáng tại đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh năm 2020 (chuẩn bị đầu tư) và 

giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (kể từ khi khởi công). 

9. Các nội dung khác: 

9.1. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 0,6 ha. 

9.2. Xây dựng mới và cải tạo. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định của pháp luật về Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; giải 

ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo 

cáo kết quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           

TỈNH HOÀ BÌNH 
__________ 

 

Số: 336/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hoà Bình. ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt dự toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 

trong chương trình giáo dục phổ thông mới 

––––––––––––––––––– 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI. KỲ HỌP THỨ 18 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc 

hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục năm 2019;  

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm  2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGD ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;  
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Căn cứ Thông tư 51/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí 

biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông;  

Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Phê duyệt dự toán 

kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trong chương trình 

giáo dục phổ thông mới; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ 

họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa 

phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 12 với tổng số 

tiền là: 11.028.180.000đ (Mười một tỷ, không trăm hai mươi tám triệu, một trăm 

tám mươi nghìn đồng chẵn). 

(Có biểu tổng hợp dự toán kinh phí kèm theo) 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện 

hành. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp 

thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

thông qua./ 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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BIỂU TỔNG HỢP 

Dự toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 

trong chương trình giáo dục địa phương mới (từ lớp 1 đến lớp 12) 

(Kèm theo Nghị quyết số 336/NQ-HĐND ngày 09/12/2020  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

Số 

TT 
Lớp  

Dự kiến 

số lớp 

Dự kiến  

số GV  

Biên soạn. 

thẩm định 

(Đồng) 

Tổng số tiền 

(Đồng) 

1 1 740 1.100 630.800.000 630.800.000 

2 2 740 1.100 634.680.000 634.680.000 

3 6 552 1.638 1.157.095.000 1.157.095.000 

4 3 730 1.050 629.340.000 629.340.000 

5 7 552 1.638 1.157.095.000 1.157.095.000 

6 10 245 336 1.062.640.000 1.062.640.000 

7 4 730 1.050 634.380.000 634.380.000 

8 8 552 1.638 1.181.245.000 1.181.245.000 

9 11 245 336 1.062.640.000 1.062.640.000 

10 5 725 1.050 634.380.000 634.380.000 

11 9 552 1.638 1.181.245.000 1.181.245.000 

12 12 245 336 1.062.640.000 1.062.640.000 

Tổng cộng: 6.608 12.910 11.028.180.000 11.028.180.000 

(Mười một tỷ, không trăm hai mươi tám triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           

TỈNH HOÀ BÌNH 
__________ 

 

Số:  337/2020/NQ-HĐND 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ  

quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––––––––– 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 

kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý 

kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần 

chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
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1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: Đội văn nghệ quần chúng ở Thôn, xóm, tổ 

dân phố được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

2. Mức hỗ trợ: 4.000.000đ/1đội/năm (Bốn triệu đồng). 

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách địa phương đảm bảo và được bổ sung 

trong dự toán chi sự nghiệp văn hóa hàng năm cho ngân sách xã, phường, thị trấn. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp 

thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 

năm 2020. Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức hoạt động, mức bồi dưỡng biểu diễn, 

bồi dưỡng luyện tập đối với Đội tuyên truyền lưu động và mức hỗ trợ kinh phí hoạt 

động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hết hiệu 

lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           

TỈNH HOÀ BÌNH 
__________ 

 

Số:  338/2020/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn  

tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 

––––––––––––––––––– 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 tháng 2015;  

Căn cứ Pháp lệnh dân số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09 tháng 01 năm 2003 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27 tháng 12 

năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số; 

Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số; 

 Thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; 
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Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các 

vùng, đối tượng đến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày  16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ 

thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và 

ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ thực 

hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cá nhân sinh sống trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong 

tỉnh có liên quan đến công tác Dân số và phát triển. 

Điều 2. Một số chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh. 

 1. Chính sách 1: Khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con. 

 1.1. Hỗ trợ chi phí thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, xử lý tai biến theo 

chuyên môn y tế đối với các đối tượng trong độ tuổi sinh sản có nhu cầu tránh thai: 

300.000.000đ/năm (ba trăm triệu đồng/năm). 

1.2. Hỗ trợ tổ chức triển khai các đợt cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao, xã khó khăn, vùng sâu, xa: 

95.000.000đ/năm (chín lăm triệu đồng/năm). 
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2. Chính sách 2: Tích cực triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân 

số; khuyến khích, vận động các cặp nam nữ trước khi kết hôn có giấy chứng nhận 

xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh.  

2.1. Hỗ trợ thực hiện mô hình can thiệp giảm mắc bệnh tan máu bẩm sinh: 

a) Hỗ trợ điều trị, phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại khoa nhi bệnh viện tỉnh: 

50.000.000 đồng/năm (năm mươi triệu đồng/năm). 

b) Hỗ trợ vị thành niên, thanh niên trước khi kết hôn thực hiện xét nghiệm 

sàng lọc gen bệnh: 365.000.000đ/năm(ba trăm sáu lăm triệu đồng/năm); 

Giai đoạn 2021 - 2025: Hỗ trợ 70% chi phí xét nghiệm sàng lọc.  

c) Hỗ trợ xây dựng mô hình, mạng lưới tư vấn chuyển đổi hành vi nhằm 

tăng tỷ lệ vị thành niên, thanh niên tự nguyện tìm đến cơ sở xét nghiệm gen bệnh: 

200.000.000đ/năm (hai trăm triệu đồng/năm).  

2.2. Hỗ trợ thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: 

200.000.000đ/năm (hai trăm triệu đồng/năm). 

2.3. Hỗ trợ thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi: 

80.000.000đ/năm (tám mươi triệu đồng/năm). 

3. Chính sách 3: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân số trong tình 

hình mới. 

3.1. Hỗ trợ thêm thù lao ngoài định mức hiện hành 

a) Đối tượng thụ hưởng: Cộng tác viên dân số. 

b) Định mức: 50.000 đồng/người/tháng; Tổng kinh phí cho các cộng tác viên 

dân số/năm: 889.000.000đ/năm (tám trăm tám chín triệu đồng/năm). 
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3.2. Hỗ trợ giám sát, đánh giá, khuyến khích khen thưởng về công tác dân số 

(xã 3 năm, 5 năm, 10 năm... không sinh con thứ 3 trở lên): 70.000.000đ/năm (bảy 

mươi triệu đồng/năm). 

(Chi tiết có phụ lục kinh phí kèm theo) 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.  

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp 

thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 

năm 2020. Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hòa Bình quy định mức hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên dân số, kế hoạch 

hóa gia đình hết hiêu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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PHỤ LỤC 

Kinh phí hỗ trợ một số chính sách thực hiện công tác dân số trên địa bàn  

tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 

(Kèm theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 

 của HĐND tỉnh Hòa Bình) 

          
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung hỗ trợ 
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Tổng 

cộng 

Tổng số 2.249    2.249    2.249   2.249    2.249    11.246    

I 

Các chính sách hỗ trợ khuyến 

khích mỗi cặp vợ chồng nên sinh 

đủ hai con 

   395       395    395     395    395      1.975    

1 

Hỗ trợ chi phí dịch vụ KHHGĐ 

(Chi phí thuốc, vật tư, hoá chất 

cho đối tượng đặt vòng, tiêm TTT, 

cấy TTT...)                                               

 300       300    300         300    300      1.500    

2 

Hỗ trợ tổ chức triển khai các đợt 

cung cấp dịch vụ chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ đến các xã có mức 

sinh cao, xã khó khăn, vùng sâu, 

xa. 

     95         95    95           95    95         475    

II 

Các chính sách hỗ trợ triển khai 

các hoạt động nâng cao chất 

lượng dân số 

895  895  895  895  895    4.475  

1 

Hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình 

can thiệp giảm mắc bệnh tan máu 

bẩm sinh 

615  615  615  615  615   3.075    

1.1 

Hỗ trợ điều trị bệnh tan máu bẩm 

sinh tại khoa nhi bệnh viện tỉnh 

(mua máy thải sắt; tư vấn điều trị, 

phòng bệnh…) 

50  50  50  50  50       250    

1.2 

 Hỗ trợ VTN/TN trước khi kết hôn 

thực hiện xét nghiệm sàng lọc gen 

bệnh tan máu bẩm sinh  

365  365  365  365  365    1.825    

1.3 

Hỗ trợ xây dựng mô hình, mạng 

lưới tư  vấn chuyển đổi hành vi 

nhằm tăng tỷ lệ vị thành niên, 

thanh niên tự nguyện tìm đến cơ 

sở xét nghiệm gen bệnh 

200  200  200  200  200    1.000    

2 
Hỗ trợ thực hiện Đề án kiểm soát 

mất cân bằng giới tính khi sinh  
200  200  200  200  200    1.000    
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__________________________ 

  

3 
Hỗ trợ thực hiện Đề án chăm sóc 

sức khỏe Người cao tuổi. 
80 80 80 80 80      400    

III 

Các chính sách hỗ trợ nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác 

dân số trong tình hình mới 

959  959  959  959  959   4.796  

1 

Hỗ trợ thù lao cộng tác viên dân số 

ngoài định mức hiện hành (50 

nghìn đồng/ người/ tháng*12 

tháng*1482 CTV) 

889  889  889  889  889   4.446    

2 
Giám sát, đánh giá, khuyến khích 

khen thưởng công tác dân số 
70  70  70  70  70       350  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   

TỈNH HÒA BÌNH 

Số: 339/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

                   

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan  

hành chính nhà nước năm 2021 

 

  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. 

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng12 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ 

ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-BNV ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội 

vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà 

nước của tỉnh Hòa Bình năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 124-TB/VPTU ngày 02 tháng 12 năm 2020 của ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thông báo chủ trương về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức 

trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2021. 

Xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan 
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hành chính nhà nước năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ 

họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 là 

2.053 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

1. Biên chế các sở, ban, ngành là 1.123 chỉ tiêu (giảm 09 chỉ tiêu so với chỉ 

tiêu giao năm 2020);  

2. Biên chế cấp huyện là: 930 chỉ tiêu (giảm 22 chỉ tiêu so với chỉ tiêu giao 

năm 2020). 

(Có biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành giao, phân bổ chi tiết số biên chế công 

chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính và chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đúng quy định về sắp xếp tổ chức 

bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên 

chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng quy định của pháp luật và ý 

kiến thẩm định của Bộ Nội vụ. 

Khi cần thiết điều chỉnh biên chế giữa các cơ quan, đơn vị tại các phụ lục của 

nghị quyết nhưng tổng số biên chế đã được giao trên địa bàn tỉnh không đổi thì Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thực hiện và báo cáo 

HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  
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3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 18 

thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

  
    

BIỂU CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 

TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số: 339/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

TT Tên cơ quan, đơn vị 

Chỉ tiêu 

đã giao 

năm 2020 

Chỉ tiêu 

giao năm 

2021 

Biến 

động so 

với năm 

2020 

Ghi chú 

TỔNG CỘNG        2,084        2,053  -31   

I Cơ quan tỉnh        1,132        1,123  -9   

1 Văn phòng HĐND tỉnh 28 28 0   

2 Văn phòng UBND tỉnh 49 49 0   

3 Sở Nội vụ 56 56 0   

4 Sở Ngoại vụ 14 14 0   

5 Sở Tư pháp 31 31 0   

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
49 48 -1 

Giảm 01 

chỉ tiêu 

7 Sở Tài chính 
61 60 -1 

Giảm 01 

chỉ tiêu 

8 Sở Công Thương 43 43 0   

9 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
282 282 0   

10 Sở Giao thông vận tải 
65 64 -1 

Giảm 01 

chỉ tiêu 

11 Sở Xây dựng 40 40 0   

12 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
56 55 -1 

Giảm 01 

chỉ tiêu 

13 Sở Thông tin Truyền thông 27 27 0   

14 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
55 53 -2 

Giảm 02 

chỉ tiêu 

15 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch 
45 45 0   
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16 Sở Khoa học và Công nghệ 
36 35 -1 

Giảm 01 

chỉ tiêu 

17 Sở Giáo dục và Đào tạo 49 49 0   

18 Sở Y tế 63 62 -1 
Giảm 01 

chỉ tiêu 

19 Thanh tra tỉnh 
39 38 -1 

Giảm 01 

chỉ tiêu 

20 Ban Dân tộc  27 27 0   

21 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh 
17 17 0   

II Các huyện, thành phố           952           930  -22   

1 UBND huyện Mai Châu 
89 88 -1 

Giảm 01 

chỉ tiêu 

2 UBND huyện Tân Lạc 
88 87 -1 

Giảm 01 

chỉ tiêu 

3 UBND huyện Lạc Sơn 91 91 0   

4 UBND huyện Lạc Thuỷ 84 84 0   

5 UBND huyện Yên Thuỷ 83 83 0   

6 UBND huyện Đà Bắc 
87 86 -1 

Giảm 01 

chỉ tiêu 

7 UBND huyện Cao Phong 83 83 0   

8 UBND huyện Lương Sơn 
87 86 -1 

Giảm 01 

chỉ tiêu 

9 UBND huyện Kim Bôi 91 91 0   

10 UBND thành phố Hoà Bình  
169 151 -18 

Giảm 18 

chỉ tiêu 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   

TỈNH HÒA BÌNH 

Số: 340/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập và các Hội; cán bộ chuyên trách,  

công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2021 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

 Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  

 Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng12 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 

tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức;  
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 Xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2021; Báo 

cáo thẩm tra  của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập và các Hội; người hoạt động chuyên trách và công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 

2021 là 26.595 chỉ tiêu (giảm 1.897 chỉ tiêu so với số lượng người làm việc giao 

năm 2020, trong đó: sự nghiệp giảm 1.111 chỉ tiêu; cán bộ, công chức cấp xã giảm 

786 chỉ tiêu). Cụ thể như sau: 

1. Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 

22.765 chỉ tiêu, giảm 1.111 chỉ tiêu so với năm 2020, trong đó: 

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 18.422 chỉ tiêu, giảm 1.103 chỉ tiêu so 

với năm 2020 (thực hiện cân đối theo quy mô trường lớp của từng cấp học); 

b) Sự nghiệp Y tế: 2.969 chỉ tiêu (Trong đó cấp tỉnh, cấp huyện 1.708 chỉ 

tiêu; Y tế cơ sở 1.261 chỉ tiêu); 

c) Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 516 chỉ tiêu, giảm 02 chỉ tiêu 

so với năm 2020; 

d) Sự nghiệp khác: 858 chỉ tiêu, giảm 06 chỉ tiêu so với năm 2020. 

2. Tổng chỉ tiêu biên chế các Hội đặc thù là 127 chỉ tiêu, trong đó: 

a) Biên chế các hội đặc thù cấp tỉnh: 94 chỉ tiêu, tăng 01 chỉ tiêu so với năm 

2020; 
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b) Biên chế các hội đặc thù cấp huyện: 33 chỉ tiêu, giảm 01 chỉ tiêu so với 

năm 2020. 

3. Tổng biên chế cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là 3.703 chỉ tiêu, 

giảm 786 chỉ tiêu so với năm 2020, trong đó: 

a) Cán bộ chuyên trách: 1.658 chỉ tiêu, giảm 450 chỉ tiêu so với năm 2020; 

b) Công chức cấp xã: 1.937 chỉ tiêu, giảm 336 chỉ tiêu so với năm 2020; 

c) Công an viên tại xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: 108 chỉ tiêu. 

d) Trong năm 2021 công chức cấp xã tiếp tục phải giảm 119 biên chế để 

đảm bảo lộ trình đến năm 2024 biên chế công chức cấp xã đúng định mức theo quy 

định.  

(Có biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành giao, phân bổ chi tiết số lượng số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; người hoạt động 

chuyên trách và công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình cho các cơ quan, tổ chức và chỉ 

đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự 

nghiệp công lập tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; 

thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; 

chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp công lập 

do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; bảo đảm thực hiện đúng quy 

định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng và quản lý số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo ý kiến thẩm định của 

Bộ Nội vụ. 
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Khi cần thiết điều chỉnh biên chế giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tại các 

phụ lục của nghị quyết nhưng tổng số biên chế đã được giao không đổi thì Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thực hiện và báo 

cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CÁC HỘI  NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 340/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

TT 

Tên cơ 

quan đơn 

vị 

Số lượng người làm việc giao năm 2020 Số lượng người làm việc giao năm 2021 Tăng, giảm năm 2021 so với năm 2020 

Ghi 

chú Tổ

ng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Sự 

nghiệp 

giáo 

dục và 

đào tạo 

Sự 

nghiệp 

y tế 

Sự 

nghiệp 

Văn 

hóa - 

Thể 

thao 

Sự 

nghiệp 

khác 

Hội 

Sự 

nghiệp 

giáo 

dục và 

đào tạo 

Sự 

nghiệp 

y tế 

Sự 

nghiệp 

Văn 

hóa - 

Thể 

thao 

Sự 

nghiệp 

khác 

Hội 

Sự 

nghiệp 

giáo 

dục và 

đào tạo 

Sự 

nghiệp 

y tế 

Sự 

nghiệp 

Văn 

hóa - 

Thể 

thao 

Sự 

nghiệp 

khác 

Hội 

  

Tổng 

cộng 

I+II+III 

24,

003 
19,525 2,969 518 864 127 22,892 18,422 2,969 516 858 127 

-

1,11

1 

-1,103 0 -2 -6 0   

I 
Cơ quan 

tỉnh 

6,4

35 
2,648 2,969 221 597 0 6,350 2,571 2,969 219 591 0 -85 -77 0 -2 -6 0   

1 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

19       19   19       19   0           

  

2 Sở Nội vụ 13       13   13       13   0           
  

3 
Sở Tư 

pháp 
23       23   23       23   0             
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4 

Sở Kế 

hoạch và 

đầu tư 

7       7   7       7   0           

  

5 
Sở Công 

thương 
15       15   15       15   0           

  

6 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

191       191   191       191   0             

7 

Sở Giao 

thông 

Vận tải 

8       8   8       8   0           

  

8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

86       86   86       86   0             

9 

Sở Thông 

tin 

Truyền 

thông 

17       17   17       17   0           

  

10 

Sở Lao 

Động 

Thương 

binh và 

Xã hội 

313 129     184   307 129     178   -6       -6   

Giảm 

06 

chỉ 

tiêu 

theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế   

11 

Sở Văn 

hoá Thể 

thao và 

Du lịch 

145 23   119 3   145 23   119 3   0             
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12 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2,4

64 
2,464         2,387 2,387         -77 -77         

Giảm 

77 

chỉ 

tiêu 

theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế 

13 Sở Y tế 
3,0

01 
32 2,969       3,001 32 2,969       0   0         

14 
Ban Dân 

tộc 
10       10   10       10   0           

  

15 

Đài phát 

thanh và 

Truyền 

hình 

102     102     100     100     -2     -2     

Giảm 

02 

chỉ 

tiêu 

theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế 

16 

Trung 

tâm Xúc 

tiến đầu 

tư, thương 

mại và du 

lịch tỉnh 

21       21   21       21   0           
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II 
Các Hội 

đặc thù 
93 0 0 0 0 93 94 0 0 0 0 94 1 0 0 0 0 1 

  

1 

Quỹ phát 

triển khoa 

học công 

nghệ 

5         5 5         5 0           

  

2 

Quỹ bảo 

vệ môi 

trường 

2         2 2         2 0           

  

3 
Hội chữ 

thập đỏ 
15         15 15         15 0           

  

4 
Hội Đông 

y  
5         5 5         5 0           

  

5 
Liên minh 

hợp tác xã 
17         17 17         17 0           

  

6 

Hội văn 

học Nghệ 

thuật 

6         6 6         6 0           

  

  
 - Báo 

Văn nghệ 
5         5 5         5 0           

  

7 
Hội Nhà 

báo 
4         4 4         4 0           

  

8 
Hội luật 

gia 
5         5 5         5 0           

  

9 
Hội người 

cao tuổi 
7         7 7         7 0           
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10 

Liên hiệp 

các Hội 

khoa học 

kỹ thuật 

5         5 6         6 0         1 

Tăng 

01 

chỉ 

tiêu 

11 

Hội nạn 

nhân chất 

độc màu 

da cam 

4         4 4         4 0           

  

12 

Hội Cựu 

thanh 

niên xung 

phong 

3         3 3         3 0           

  

13 
Hội 

Người mù 
4         4 4         4 0           

  

14 

Hội 

Khuyến 

học 

3         3 3         3 0           

  

15 

Hội người 

tàn tật và 

trẻ mồ côi 

3         3 3         3 0           

  

III 

UBND 

các 

huyện, 

thành 

phố 

17,

475 
16,877 0 297 267 34 16,448 15,851 0 297 267 33 

-

1,02

7 

-1,026 0 0 0 -1   

1 

UBND 

huyện 

Mai Châu 

1,4

93 

        

1,424  
  41 25 3 1,415 1,346   41 25 3 -78 -78         

 

Giảm 

78 

chỉ 

tiêu 

theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 
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biên 

chế  

2 

UBND 

huyện 

Tân Lạc 

1,7

09 

        

1,647  
  31 28 3 1,627 1,565   31 28 3 -82 -82         

 

Giảm 

82 

chỉ 

tiêu 

theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế  

3 

UBND 

huyện 

Lạc Sơn 

2,5

75 

        

2,524  
  22 26 3 2,446 2,395   22 26 3 -129 -129         

 

Giảm 

129 

chỉ 

tiêu 

theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế  

4 

UBND 

huyện 

Lạc Thủy 

1,4

25 

        

1,372  
  27 23 3 1,315 1,262   27 23 3 -110 -110         

 

Giảm 

110 

chỉ 

tiêu 

theo 
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lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế  

5 

UBND 

huyện 

Yên Thủy 

1,4

15 

        

1,366  
  26 20 3 1,306 1,257   26 20 3 -109 -109         

 

Giảm 

109 

chỉ 

tiêu 

theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế  

6 

UBND 

huyện Đà 

Bắc 

1,5

31 

        

1,472  
  31 25 3 1,417 1,358   31 25 3 -114 -114         

 

Giảm 

114 

chỉ 

tiêu 

theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế  

7 

UBND 

huyện 

Cao 

Phong 

1,0

31 

           

983  
  23 22 3 961 913   23 22 3 -70 -70         

 

Giảm 

70 

chỉ 

tiêu 

theo 
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lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế  

8 

UBND 

huyện 

Lương 

Sơn 

1,7

98 

        

1,744  
  28 23 3 1,659 1,605   28 23 3 -139 -139         

 

Giảm 

139 

chỉ 

tiêu 

theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế  

9 

UBND 

huyện 

Kim Bôi 

2,2

18 

        

2,164  
  22 29 3 2,124 2,070   22 29 3 -94 -94         

 

Giảm 

94 

chỉ 

tiêu 

theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế  

10 

UBND 

thành phố 

Hòa Bình  

2,2

80 

        

2,181  
  46 46 7 2,178 2,080   46 46 6 -102 -101       -1 

 

Giảm 

102 

chỉ 

tiêu 
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theo 

lộ 

trình 

tinh 

giản 

biên 

chế  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC THUỘC SỰ NGHIỆP Y TẾ, SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

NGOÀI TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƯỢC BỘ NỘI VỤ 

GIAO NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 340/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

TT 
Tên cơ quan 

đơn vị 

Số lượng người làm việc 

giao năm 2021 

Số người có mặt thực tế 

tính đến 31/12/2020 

Số người làm việc 

nhiều hơn số được 

giao 

Số tạm giao cho đến 

khi giảm hết số lượng 

người làm việc dôi dư 

trong năm 2021 

Ghi 

chú 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Sự 

nghiệp 

giáo 

dục và 

đào tạo 

Y tế 

cơ sở 

Sự 

nghiệp 

giáo dục 

và đào 

tạo 

Y tế cơ 

sở 

Sự 

nghiệp 

giáo 

dục và 

đào 

tạo 

Y tế 

cơ sở 

Sự 

nghiệp 

giáo 

dục và 

đào 

tạo 

Y tế 

cơ sở 

  Tổng 17,112 15,851 1,261 17,414 16,066 1,348 302 215 87 302 215 87   
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1 
UBND huyện 

Mai Châu 
1,496 1,346 150 1,509 1,346 163 13 0 13 13 0 13   

2 
UBND huyện 

Tân Lạc 
1,642 1,565 77 1,655 1,572 83 13 7 6 13 7 6   

3 
UBND huyện 

Lạc Sơn 
2,503 2,395 108 2,538 2,417 121 35 22 13 35 22 13   

4 
UBND huyện 

Lạc Thủy 
1,447 1,262 185 1,462 1,262 200 15 0 15 15 0 15   

5 
UBND huyện 

Yên Thủy 
1,442 1,257 185 1,524 1,329 195 82 72 10 82 72 10   

6 
UBND huyện 

Đà Bắc 
1,447 1,358 89 1,502 1,408 94 55 50 5 55 50 5   

7 
UBND huyện 

Cao Phong 
1,044 913 131 1,078 943 135 34 30 4 34 30 4   

8 
UBND huyện 

Lương Sơn 
1,722 1,605 117 1,747 1,627 120 25 22 3 25 22 3   

9 
UBND huyện 

Kim Bôi 
2,206 2,070 136 2,223 2,082 141 17 12 5 17 12 5   

10 
UBND thành 

phố Hòa Bình  
2,163 2,080 83 2,176 2,080 96 13 0 13 13 0 13   
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

BIỂU CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC, CÔNG AN VIÊN NĂM 2021  

(Kèm theo Nghị quyết số 340/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

TT Tên đơn vị 

Biên chế được giao năm 2020 Biên chế giao năm 2021 Giảm so với năm 2020   
Số lượng 

công chức 

cấp xã 

phải giảm 

trong 

năm 2021 

Tổng 

số 

CBCC cấp xã  

Công 

an 

viên 

Tổng 

số 

CB,CC cấp xã 

Công 

an 

viên  

Tổng 

số 

CBCC cấp xã  

Công 

an 

viên 
Cán bộ 

chuyên 

trách 

Công 

chức 

cấp xã 

Cán bộ 

chuyên 

trách 

Công 

chức 

cấp xã 

Cán 

bộ 

chuyên 

trách 

Công 

chức 

cấp 

xã 

  Tổng số 
   

4,489  

   

2,108  

   

2,273  

    

108  

  

3,703  

   

1,658  

  

1,937  

    

108  

    

786  

      

450  

    

336  
       -    

             

119  

1 UBND huyện Mai Châu 496 230 245 21 408 175 212 21 88 55 33 0 17 

2 UBND huyện Tân Lạc 510 240 258 12 408 176 220 12 102 64 38 0 15 

3 UBND huyện Lạc Sơn 614 290 312 12 519 262 245 12 95 28 67 0 3 

4 UBND huyện Lạc Thủy 324 153 162 9 255 110 136 9 69 43 26 0 10 

5 UBND huyện Yên Thủy 283 131 143 9 244 121 114 9 39 10 29 0 2 

6 UBND huyện Đà Bắc 422 200 216 6 375 187 182 6 47 13 34 0 7 

7 UBND huyện Cao Phong 271 130 138 3 234 110 121 3 37 20 17 0 7 

8 UBND huyện Lương Sơn 448 201 223 24 342 122 196 24 106 79 27 0 20 

9 UBND huyện Kim Bôi 600 280 308 12 460 186 262 12 140 94 46 0 22 

10 

UBND thành phố Hòa 

Bình 
521 253 268   458 209 249   63 44 19 0 16 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   

TỈNH HÒA BÌNH 

Số: 341/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

                    

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo  

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan  

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2021 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của 

Chính phủ về thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong các cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; 

 Xét Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020  của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết định chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập và các hội năm 2021 là 1.244 chỉ tiêu (giảm 34 chỉ tiêu so với 

chỉ tiêu giao năm 2020), cụ thể như sau:  

1. Chia theo lĩnh vực: 
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a) Lĩnh vực quản lý hành chính: 234 chỉ tiêu, giảm 20 chỉ tiêu so với chỉ 

tiêu giao năm 2020; 

b) Lĩnh vực sự nghiệp: 988 chỉ tiêu, giảm 14 chỉ tiêu so với chỉ tiêu giao 

năm 2020; 

c) Các hội đặc thù: 22 chỉ tiêu. 

2. Chia theo loại công việc:  

a) Bảo vệ: 117 chỉ tiêu;  

b) Lái xe: 191 chỉ tiêu;  

c) Nhân viên phục vụ: 372 chỉ tiêu;  

d) Trông giữ phương tiện: 37 chỉ tiêu;  

đ) Nấu ăn: 493 chỉ tiêu;  

e) Sửa chữa điện nước: 34 chỉ tiêu. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết số lượng hợp đồng lao động trong 

các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội và chỉ 

đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự 

nghiệp công lập và các hội tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

2. Khi cần thiết điều chỉnh số lượng hợp đồng lao động giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội tại các phụ lục của 

nghị quyết nhưng tổng số hợp đồng lao động đã được giao không đổi thì Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thực hiện và 

báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  
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3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101                                                               CÔNG BÁO/Số 17 + 18/Ngày 10-03-2021 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

BIỂU CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2021 

Kèm theo Nghị quyết số  341/NQ-HĐND   ngày  09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

 

ST

T 

Tên cơ 

quan, đơn 

vị 

Chỉ 

tiêu 

đã 

giao 

năm 

2020 

Chỉ tiêu giao năm 2021 

Tổng 

 cộng 

Giao theo cơ quan, tổ chức trực thuộc Giao theo loại công việc 

Quản lý  

hành chính 
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo Sự nghiệp y tế 

Sự nghiệp 

 văn hóa 

Sự 

nghiệp 

khác 

Hội 
Tổng 

 cộng 

Chia ra 

Bảo 
vệ 

Tổng 

 cộng 

Sở, ban, 
ngành; 

UBND  

các 
huyện, 

thành 

phố 

Chi 
cục và 

tương 

đương 

Tổng 

cộng 

Khối 
trường 

mầm 

non 

Khối 
trường 

tiểu 

học 

Khối 

trường 

phổ 
thông 

cơ sở 

Khối 

trường 

trung 
học cơ 

sở 

Khối 

trường 
trung 

học 

phổ 
thông 

Khối 

trườn
g dân 

tộc 

nội 
trú 

Khối 
trườn

g 

chuy
ên 

nghi

ệp 

Các 

trung 
tâm 

Tổng 

 số 

Bệnh 

viện  

Các 

 trung tâm 

Tổng  

số 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17 (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 

  
TỔNG 

CỘNG 
1278 1244 234 188 46 735 417 150 5 59 34 54 12 4 102 7 14 81 48 20 28 103 22 1244 117 

I 

SỞ, 

BAN, 

NGÀNH 492 481 177 131 46 106 0 0 0 2 34 54 12 4 102 7 14 81 20 20 0 76 0 481 88 

1 

Văn 

phòng 
HĐND 

10 10 10 10   0                 0       0         10 2 
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tỉnh 

2 

Văn 

phòng 

UBND 
tỉnh 

18 18 17 17   0                 0       0     1   18 5 

3 
Sở Nội 

vụ 
7 6 6 6   0                 0       0         6 2 

4 
Sở 

Ngoại vụ 
4 4 4 4   0                 0       0         4 1 

5 
Sở Tư 
pháp 

5 5 4 4   0                 0       0     1   5 2 

6 
Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

5 5 5 5   0                 0       0         5 2 

7 
Sở Tài 

chính 
6 6 6 6   0                 0       0     0   6 2 

8 
Sở Công 
Thương 

7 6 5 5   0                 0       0     1   6 2 

9 

Sở Nông 
nghiệp 

và Phát 

triển 
nông 

thôn 

55 51 45 6 39 0                 0       0     6   51 9 

10 
Sở Giao 
thông 

Vận tải 

12 12 12 12   0                 0       0         12 2 

11 
Sở Xây 

dựng 
6 6 6 6   0                 0       0     0   6 2 
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12 

Sở Tài 
nguyên 

và Môi 

trường 

7 6 6 5 1 0                 0       0         6 2 

13 

Sở 

Thông 

tin và 
Truyền 

thông 

5 5 5 5   0                 0       0         5 2 

14 

Sở Lao 
động, 

Thương 

binh và 
Xã hội 

75 74 6 6   5             5   0       0     63   74 27 

15 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 
Du lịch 

19 19 5 5   2       2         0       12 12       19 3 

16 

Sở Khoa 
học và 

Công 
nghệ 

6 5 5 4 1 0                 0       0         5 2 

17 
Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

101 100 4 4   96         34 54 4 4 0       0         100 5 

18 Sở Y tế 118 117 12 7 5 3             3   102 7 14 81 0         117 7 

19 
Thanh 

tra tỉnh 
5 5 5 5   0                 0       0         5 2 

2 
Ban Dân 

tộc 
6 6 5 5   0                 0       0     1   6 2 

21 

Ban 

Quản lý 
các khu 

công 

nghiệp 

4 4 4 4   0                 0       0         4 2 

22 

Trung 

tâm Xúc 

tiến đầu 
tư 

thương 

mại và 
du lịch 

3 3                                       3   3 1 
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23 

Đài Phát 
thanh và 

Truyền 

hình 

8 8 0     0                 0       8 8       8 2 

II 

UBND 

CÁC 

HUYỆN

, 

THÀNH 

PHỐ 

764 741 57 57 0 629 417 150 5 57 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 27 0 741 22 

1 

UBND 
huyện 

Mai 

Châu 

69 67 5 5   57 44 12 1           0       2   2 3   67 2 

2 

UBND 

huyện 

Tân Lạc 

79 76 5 5   66 46 15   5         0       2   2 3   76 2 

3 

UBND 

huyện 

Lạc Sơn 

104 102 6 6   91 52 26   13         0       3   3 2   102 2 

4 

UBND 
huyện 

Lạc 

Thủy 

65 62 5 5   49 32 9 1 7         0       4   4 4   62 2 

5 

UBND 
huyện 

Yên 

Thủy 

56 54 5 5   45 27 11   7         0       2   2 2   54 2 
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6 

UBND 

huyện 

Đà Bắc 

69 67 5 5   57 39 15 2 1         0       3   3 2   67 2 

7 

UBND 

huyện 

Cao 

Phong 

48 46 5 5   36 23 10   3         0       3   3 2   46 2 

8 

UBND 

huyện 
Lương 

Sơn 

84 81 6 6   71 44 19   8         0       2   2 2   81 2 

9 

UBND 

huyện 

Kim Bôi 

88 86 5 5   77 52 19 1 5         0       2   2 2   86 2 

10 

UBND 

thành 

phố Hòa 
Bình 

102 100 10 10   80 58 14   8         0       5   5 5   100 4 

III 

CÁC 

HỘI 

ĐẶC 

THÙ 

22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 7 

1 Cấp tỉnh 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 7 
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1.1 

Quỹ phát 
triển 

khoa học 

công 
nghệ 

0 0 0     0                 0       0         0   

1.2 
Hội Chữ 

thập đỏ 
2 2 0     0                 0       0       2 2 2 

1.3 
Hội 

Đông y 
2 2 0     0                 0       0       2 2 1 

1.4 

Liên 

minh 
Hợp tác 

xã 

3 3 0     0                 0       0       3 3 2 

1.5 

Hội Văn 

học nghệ 
thuật 

1 1 0     0                 0       0       1 1 1 

  
- Báo 

văn nghệ 
0 0 0     0                 0       0         0   

1.6 
Hội Nhà 

báo 
0 0 0     0                 0       0         0   

1.7 
Hội Luật 

gia 
1 1 0     0                 0       0       1 1   

1.8 

Ban Đại 
diện Hội 

người 

cao tuổi 

1 1 0     0                 0       0       1 1 1 

1.9 

Liên 
hiệp các 

hội khoa 

học Kỹ 
thuật 

1 1 0     0                 0       0       1 1   

1.1
0 

Hội nạn 
nhân 

chất độc 

Màu da 
cam 

0 0 0     0                 0       0         0   

1.1
1 

Hội cựu 
thanh 

niên 

xung 
phong 

0 0 0     0                 0       0         0   

1.1

2 

Hội 

Người 
mù 

0 0 0     0                 0       0         0   
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1.1

3 

Hội 
Khuyến 

học 

0 0 0     0                 0       0         0   

1.1

4 

Hội 

người 
tàn tật và 

trẻ mồ 

côi 

0 0 0     0                 0       0         0   

2 
Cấp 

huyện 
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 

2.1 

BĐD 

Hội NCT 

huyện 

Mai 
Châu 

1 1 0     0                 0       0       1 1   

2.2 

BĐD 

Hội NCT 

huyện 
Tân Lạc 

1 1 0     0                 0       0       1 1   

2.3 

BĐD 

Hội NCT 
huyện 

Lạc Sơn 

1 1 0     0                 0       0       1 1   

2.4 

BĐD 

Hội NCT 
huyện 

Lạc 

Thủy 

1 1 0     0                 0       0       1 1   

2.5 

BĐD 

Hội NCT 

huyện 
Yên 

Thủy 

1 1 0     0                 0       0       1 1   

2.6 

BĐD 

Hội NCT 
huyện 

Đà Bắc 

1 1 0     0                 0       0       1 1   

2.7 

BĐD 
Hội NCT 

huyện 

Cao 
Phong 

1 1 0     0                 0       0       1 1   

2.8 

BĐD 

Hội NCT 
huyện 

Lương 

Sơn 

1 1 0     0                 0       0       1 1   
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2.9 

BĐD 
Hội NCT 

huyện 

Kim Bôi 

1 1 0     0                 0       0       1 1   

2.1

0 

BĐD 

Hội NCT 
thành 

phố Hòa 

Bình 

2 2 0     0                 0       0       2 2   
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 342/2020/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động  

và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh  

Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025” 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây 

dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ;  

Căn cứ Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ 

về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; Thông tư số 69/2020/TT-BQP 

ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một 

số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội 

thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ; Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 

6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trang bị, đăng ký, quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị, phương 

tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ; Thông tư 78/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6  
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năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức 

tiền ăn cơ bản bộ binh; mức tiền ăn binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên 

quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ và chế độ bồi dưỡng 

hàng năm; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng 4 

năm 2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân 

sự xã, phường, thị trấn; 

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm 

chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 

- 2025”; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và 

bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai 

đoạn 2021 - 2025”. 

(Có Đề án chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết này, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2021./. 

 CHỦ TỊCH 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 343/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư cho các hộ liền 

kề nhà máy xi măng Trung Sơn, (giai đoạn I), huyện Lương Sơn 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 244/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C; Nghị quyết số 

208/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa 

Bình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị 

quyết số 209/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch đầu tư công năm 2020;  

Xét Tờ trình số 133/Tr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệtchủ trương đầu tư Dự án Khu tái định 

cư cho các hộ liền kề nhà máy xi măng Trung Sơn, (giai đoạn I), huyện Lương 
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Sơn; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư cho các hộ liền 

kề nhà máy xi măng Trung Sơn (giai đoạn I), do Ủy ban nhân dân huyện Lương 

Sơn quản lý dự án, nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Xây dựng hạ tầng tái định cư Trung Sơn, xã Liên Sơn (Giai đoạn 1) phục 

vụ việc tái định cư cho các hộ dân thuộc xóm Bến Cuối và Lộc Môn nằm sát 

trong phạm vi ảnh hưởng của nhà máy Xi măng Trung Sơn, đảm bảo an toàn, an 

sinh, sức khỏe cho sinh hoạt và đời sống của nhân dân vùng ảnh hưởng. 

Hoàn thiện hạ tầng khu dân cư giúp các hộ dân ổn định phát triển nâng 

cao chất lượng cuộc sống, bên cạnh đó cũng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá 

- xã hội, an ninh quốc phòng trong cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết 

thực khi thực hiện đầu tư. 

2. Quy mô đầu tư dự kiến 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên tổng diện tích khoảng 

2,5ha. Bố trí khoảng 62 lô đất ở tái định cư cho hộ dân với diện tích khoảng 

200m2/hộ. Các hạng mục dự kiến bao gồm: 

2.1. San nền tạo mặt bằng: San nền tạo mặt bằng, hướng dốc và cao độ 

san nền tuân thủ theo quy định hiện hành.  

- Diện tích san nền khoảng 25.147,06m2. 

- Chiều cao san nền trung bình của khu đất khoảng 2,0m. 
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- Xây dựng kè đá bảo vệ với tổng chiều dài khoảng 170m. 

2.2. Hệ thống giao thông nội bộ: 

Đường giao thông nội bộ trong khu tái định cư (theo TCXDVN 104:2007) 

với tổng chiều dài tuyến khoảng 1.100m và được đấu nối với tuyến đường liên 

xã Thành Lập - Liên Sơn, tốc độ tính toán 20-30 km/h; kết cấu mặt thảm bê tông 

nhựa chặt, móng cấp phối đá dăm, vỉa hè lát gạch block tự chèn. 

2.3. Xây dựng hệ thống rãnh dọc thoát nước 2 bên đường và thoát 

nước ngang đường bao gồm: 

- Thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa dưới vỉa hè dài 

khoảng 1.467m. 

- Thoát nước thải: Xây dựng hệ thống thoát nước thải đi dưới vỉa hè dài 

khoảng 780m. 

2.4. Hệ thống cấp nước: 

+ Cấp nước sinh hoạt: Hỗ trợ các hộ dân khoan giếng cấp nước sinh hoạt. 

+ Cấp nước cứu hỏa: Xây dựng hệ thống cấp nước cứu hỏa cho khu tái 

định cư bao gồm giếng khoan, trạm bơm PCCC, bể chứa nước PCCC, trụ cấp 

nước PCCC và hệ thống đường ống. 

 2.5. Cấp điện: 

Xây dựng mới đường dây 35kV, trạm biến áp kiểu kios 35/0,4kV. Dự 

kiến sẽ xây dựng 1 trạm biến áp với công suất trạm 250kVA.     

Đường dây 0,4kV cấp điện sinh hoạt + chiếu sáng cho khu tái định cư.  

2.6. Giải pháp chiếu sáng: 
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Cột đèn chiếu sáng dạng cột bát giác liền cần cao H=8m, cấp điện sinh 

hoạt + chiếu sáng là cáp ngầm hạ thế  

Bố trí 1 dãy đèn bóng Led 80W ở 1 bên hè đường. 

Khoảng cách trung bình giữa các cột đèn là 20 - 35m. 

 2.7. Thông tin liên lạc:Xây dựng khoảng 780m ống luồn cáp đặt sẵn chạy 

dọc trên hè, bố trí các hộp nối cho công tác nối cáp, phục vụ cho việc cung cấp 

mạng internet cho khu dân cư sau này. Ống luồn cáp là loại ống nhựa HDPE gân 

xoắn D105/80 được chôn trực tiếp dưới vỉa hè. 

3. Nhóm dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm C. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 29.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi 

chín tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. 

a) Nguồn vốn ngân sách tỉnh là 24.900.000.000 đồng. 

b) Nguồn vốn ngân sách huyện là 5.000.000.000 đồng. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.  

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt 

bằng; năm 2021-2023 tổ chức thi công hạ tầng, bàn giao mặt bằng di chuyển các 

hộ dân thuộc diện di dời (bàn giao đưa vào sử dụng Quý VI/2023).  

9. Các nội dung khác: 

a) Diện tích sử dụng đất: Khoảng 2,5 ha. 

b) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

theo quy định của pháp luật về Đầu tư, xây dựng, quản lý dự án; tránh phát sinh 

nợ đọng xây dựng cơ bản; giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ; báo cáo kết quả 

thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 

 

  



                                 CÔNG BÁO/Số 17 + 18/Ngày 10-03-2021                     117 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 344/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới 

điện khu vực vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn  

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  

  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết vốn năm 

2020 nguồn vốnngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Hội đồngnhân 

dân tỉnh Hòa Bình quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình; 
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Xét Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải 

tạo hệ thống lưới điện khu vực vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ 

họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống 

lưới điện khu vực vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình, do Sở Công Thương quản lý dự án, nội dung chính như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện để cung cấp điện cho 2.164 hộ 

dân đang sử dụng điện lưới quốc gia nhưng chưa đảm bảo chất lượng; đáp ứng 

nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 29 

xã thuộc 05 huyện của tỉnh. Đồng thời, để các hộ dân được mua điện trực tiếp từ 

ngành điện nhằm tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn được sử dụng điện để sản xuất và phục vụ đời sống, từng bước 

nâng cao tỷ lệ số hộ được sử dụng điện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ 

vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Quy mô đầu tư: 

a) Chiều dài đường dây trung áp khoảng: 48,60 Km. 

b) Trạm biến áp khoảng: 56 trạm với tổng dung lượng khoảng: 7.660 

KVA. 
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c) Chiều dài đường dây hạ áp khoảng: 113,15 Km. 

- Chiều dài đường dây hạ xây dựng mới: 104,9 Km. 

- Chiều dài đường dây hạ thế cải tạo: 8,25 Km. 

d) Tổng số công tơ khoảng: 2.164 chiếc. 

3. Loại, nhóm dự án: Công trình năng lượng; nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).  

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh: 

a) Năm 2020: 800.000.000 đồng; 

b) Năm 2021-2025: 99.200.000.000.000 đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn 57 xóm của 29 xã thuộc 5 

huyện của tỉnh Hòa Bình, bao gồm:  

a) Huyện Lạc Sơn: Xã Yên Phú, Tự Do, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng, Chí 

Đạo, Tân Lập, Thượng Cốc, Tân Mỹ, Văn Sơn, Yên Nghiệp;  

b) Huyện Tân Lạc: Xã Đông Lai, Ngọc Mỹ, Vân Sơn, Phú Cường, Phú 

Vinh, Suối Hoa;  

c) Huyện Kim Bôi: Xã Mỵ Hòa, Cuối Hạ, Sào Báy, Nam Thượng;  

d) Huyện Lạc Thủy: Xã An Bình, Thống Nhất, Đồng Tâm, Phú Thành, 

Hưng Thi;  

e) Huyện Yên Thủy: Xã Ngọc Lương, Yên Trị, Bảo Hiệu, Phú Lai. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn từ năm 2021-2025. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (Kể từ ngày khởi công). 
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9. Các nội dung khác: 

a) Diện tích sử dụng đất: Khoảng 649.120 m2. 

b) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới và cải tạo. 

c) Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số: 345/NQ-HĐND  Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để  

thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Dụ tại xã Mông Hóa,  

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị 

định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực 

hiện xây dựng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Dụ tại xã Mông Hóa, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự 

án xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Dụ tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình, như sau: 

1. Tên dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Dụ tại xã Mông Hóa, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển nghỉ dưỡng Ngoại Ô.  

3. Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng là 11,73 ha, thuộc quy 

hoạch rừng sản xuất. 

4. Địa điểm, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng.  

a) Địa điểm: Tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; 

b) Vị trí: Tại Tiểu khu 4912, Khoảnh 7a, có 12 lô; tại Tiểu khu 4909, 

Khoảnh 12a, có 2 lô. 

(Kèm theo biểu chi tiết diện tích, vị trí lô, khoảnh, tiểu khu, hiện trạng 

rừng được trích lục từ Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tại Quyết định số 

3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 

2017-2025, định hướng đến năm 2030). 

5. Chức năng rừng: Rừng sản xuất. 

6. Loại rừng: Rừng trồng. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết theo quy định của 

Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, 

Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày thông qua./. 

       CHỦ TỊCH 

                         

                 Bùi Đức Hinh  
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  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

  

 

TT Tiểu khu Khoảnh Lô 

Diện 

tích 

(ha) 

Nguồn 

gốc 

rừng 

Loại 

đất loại 

rừng 

Mã 

QH 

Quy hoạch  3 loại rừng                       

(Quyết định số 3042/QĐ-

UBND ngày 27/12/2018 của 

UBND tỉnh Hòa Bình) 

1 4912 7a 56 0,5 2 rtg 3 Rừng sản xuất 

2 4912 7a 65 0,04 2 rtg 3 Rừng sản xuất 

3 4912 7a 50c 0,02 3 dt1 3 Rừng sản xuất 

4 4912 7a 66 1,02 2 rtg 3 Rừng sản xuất 

5 4912 7a 50 6,85 3 dt1 3 Rừng sản xuất 

6 4912 7a 50b 0,01 3 dt1 3 Rừng sản xuất 

7 4912 7a 64 2,01 2 rtg 3 Rừng sản xuất 

8 4909 12a 34 0,81 3 dt1 3 Rừng sản xuất 

9 4909 12a 51 0,47 2 rtg 3 Rừng sản xuất 

 Cộng   11,73     

TỔNG HỢP VỊ TRÍ, DIỆN TÍCH, HIỆN TRẠNG RỪNG THỰC HIỆN  

DỰ ÁN KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG HỒ DỤ, XÃ YÊN MÔNG, THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 

(Kèm theo Nghị quyết 345/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 346/NQ-HĐND  Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện  

Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ, 

thành phố Hòa Bình  

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18   
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị 

định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích thực hiện xây dựng dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Chăm 

Mát - Dân Chủ, thành phố Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân 

sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự 

án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ, thành phố 

Hòa Bình, như sau: 

1. Tên dự án: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân 

Chủ, thành phố Hòa Bình. 

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hòa Bình.  

3. Tổng diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dung rừng là 12,27 ha; (có 

5,57 ha rừng trồng; 6,7 ha đất không có rừng). 

4. Địa điểm, vị trí thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng 

a) Địa điểm: Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; 

b) Vị trí: Tại Tiểu khu 4810 và 4819; khoảnh 1 và khoảnh 6; có 33 lô 

(Kèm theo biểu chi tiết diện tích, vị trí lô, khoảnh, tiểu khu, hiện trạng 

được trích lục từ Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tại Quyết định số 3042/QĐ-

UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Kết quả rà 

soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2025, 

định hướng đến năm 2030). 

5. Loại rừng hiện nay: Rừng trồng và đất không có rừng. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của 

Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện dự án theo quy định. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, 

Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày thông qua./. 

       CHỦ TỊCH 

                            

            Bùi Đức Hinh 
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TỔNG HỢP VỊ TRÍ, DIỆN TÍCH, HIỆN TRẠNG RỪNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP CHĂM MÁT-DÂN CHỦ, THÀNH 

PHỐ HÒA BÌNH 

 (Kèm theo Nghị quyết 346/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

TT Địa điểm 
Tiểu 

khu 
Khoảnh Lô 

Diện tích 

(Ha) 
Hiện trạng 

Quy hoạch 3 loại 

rừng 

1 Chăm Mát 4810 1 1 0,02 Đất trống Ngoài quy hoạch 

2 Chăm Mát 4810 1 3 0,38 Đất trống Ngoài quy hoạch 

3 Chăm Mát 4810 1 4 0,11 Đất khác Ngoài quy hoạch 

4 Chăm Mát 4810 1 11 0,33 Đất trống Ngoài quy hoạch 

5 Chăm Mát 4810 1 15 1,15 Đất khác Ngoài quy hoạch 

6 Chăm Mát 4810 1 26 0,19 Đất trống Ngoài quy hoạch 

7 Chăm Mát 4810 1 28 0,03 Đất trống Ngoài quy hoạch 

8 Chăm Mát 4810 1 11a 0,01 Đất trống Ngoài quy hoạch 

9 Chăm Mát 4810 1 11b 0,46 Đất trống Ngoài quy hoạch 

10 Chăm Mát 4810 1 16a 0,02 Đất khác Ngoài quy hoạch 

11 Chăm Mát 4810 1 17a 0,08 Đất trống Ngoài quy hoạch 

12 Chăm Mát 4810 1 1a 0,04 Đất trống Ngoài quy hoạch 

13 Chăm Mát 4810 1 27a 0,13 Đất trống Ngoài quy hoạch 

14 Chăm Mát 4810 1 3a 2,13 Đất trống Ngoài quy hoạch 

15 Chăm Mát 4810 1 3c 0,07 Đất trống Ngoài quy hoạch 

16 Chăm Mát 4810 1 3d 0,08 Đất trống Ngoài quy hoạch 

17 Chăm Mát 4810 1 4a 0,01 Đất khác Ngoài quy hoạch 

18 Chăm Mát 4810 1 4b 0,01 Đất khác Ngoài quy hoạch 

19 Dân Chủ 4819 6 83 0,07 Rừng trồng Ngoài quy hoạch 

20 Dân Chủ 4819 6 106 0,06 Đất trống Ngoài quy hoạch 

21 Dân Chủ 4819 6 107 0,18 Rừng trồng Ngoài quy hoạch 

22 Dân Chủ 4819 6 109 0,16 Rừng trồng Ngoài quy hoạch 

23 Dân Chủ 4819 6 110 0,23 Rừng trồng Ngoài quy hoạch 

24 Dân Chủ 4819 6 129 0,1 Đất trống Ngoài quy hoạch 

25 Dân Chủ 4819 6 130 0,28 Đất trống Ngoài quy hoạch 

26 Dân Chủ 4819 6 131 1,0 Đất trống Ngoài quy hoạch 

27 Dân Chủ 4819 6 139 0,73 Rừng trồng Ngoài quy hoạch 

28 Dân Chủ 4819 6 108a 0,08 Rừng trồng Ngoài quy hoạch 

29 Dân Chủ 4819 6 111a 4,0 Rừng trồng Ngoài quy hoạch 

30 Dân Chủ 4819 6 113a 0,01 Rừng trồng Ngoài quy hoạch 

31 Dân Chủ 4819 6 114a 0,06 Rừng trồng Ngoài quy hoạch 

32 Dân Chủ 4819 6 82a 0,05 Rừng trồng Ngoài quy hoạch 

33 Dân Chủ 4819 6 85a 0,01 Đất trống Ngoài quy hoạch 

 

Tổng diện 

tích 

 

 
 

12,27 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 347/NQ-HĐND 
 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Đường Thượng Cốc - Phú Lương (nay là xã Quyết Thắng) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-

CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng dự án; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 

của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Trên cơ sở Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về các nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021 - 2025 tỉnh Hòa Bình; 
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 Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Đường Thượng Cốc - Phú Lương (nay là xã Quyết Thắng); Báo cáo thẩm tra 

của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 

các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Thượng Cốc - Phú 

Lương (nay là xã Quyết Thắng) do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn quản lý dự 

án, nội dung chủ yếu như sau: 

 1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường nhằm hoàn thiện hệ thống 

giao thông trên địa bàn xã Quyết Thắng, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn; Tăng 

khả năng kết nối các khu vực trên địa bàn xã, bổ sung phương án kết nối giữa 

tuyến Quốc lộ 12B và ĐT.436, tạo điều kiện thuận lợi ổn định đời sống, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao thương; Phấn đấu đưa các xã 

thuộc phạm vi dự án đạt chuẩn nông thôn mới; Khai thác tiềm năng, thế mạnh 

của địa phương. 

 2. Quy mô đầu tư 

 - Xây dựng tuyến đường có chiều dài khoảng 6,2Km, điểm đầu tiếp nối 

đường liên xã Thượng Cốc - Phú Lương tại Km2+100 thuộc địa phận xóm 

Quyển, xã Phúc Tuy (nay là xã Quyết Thắng), huyện Lạc Sơn; Điểm cuối giao 

với ĐT.436 tại Km21+700 thuộc địa phận xóm Chao, xã Phú Lương (nay là xã 

Quyết Thắng), huyện Lạc Sơn. Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI - Miền 

núi (theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005) với các chỉ tiêu kỹ thuật chính như sau: 

 + Tốc độ thiết kế: Vtk = 20Km/h. 

 + Chiều rộng nền đường: Bnền = 6,0m. 
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 + Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 3,5m. 

 + Chiều rộng lề đường: Blề = 2×1,25m = 2,5m. (Trong đó, gia cố 1,25m lề 

mỗi bên kết cấu như mặt đường).  

 + Bán kính đường cong nằm tối thiểu: Rmin = 15m. 

 + Độ dốc dọc tối đa: Imax  = 11%. 

 + Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

 - Trên tuyến bố trí cầu thiết kế vĩnh cửu (theo Tiêu chuẩn TCVN 

11823:2017) với kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, quy 

mô cầu được xác định phù hợp với quy mô đường. 

 - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc và ngang tuyến, tải trọng 

thiết kế HL93x65%. 

 - Xây dựng hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ. 

3. Loại, nhóm dự án: Dự án giao thông nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 82.000.000.000 đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện: Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách 

tỉnh năm 2020 (chuẩn bị đầu tư) và ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 

2025, trong đó: 

 a) Ngân sách tỉnh năm 2020 (chuẩn bị đầu tư) là 500.000.000 đồng. 

 b) Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 là 81.500.000.000 đồng. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Thượng Cốc, xã Quyết Thắng, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình. 
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7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2021 - 2024. 

 8. Tiến độ thực hiện dự án: 1.480 ngày. 

9. Các nội dung khác: 

a) Diện tích sử dụng đất: Khoảng 5,7ha. Trong đó, diện tích đất chiếm 

dụng mới khoảng 1,1ha. 

b) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp. 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật 

về đầu tư, xây dựng và quản lý dự án; sử dụng nguồn vốn đầu tư đảm bảo hiệu 

quả, giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết 

quả thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

  CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 348/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo Doanh trại 

Trung đoàn 814 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Trên cơ sở Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình  về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết vốn năm 

2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 

Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, 



134                                CÔNG BÁO/Số 15 + 16/Ngày 01-03-2021 

 

 

 

cải tạo hội trường, nhà ở cán bộ, học viên, giảng đường, nhà làm việc và các 

hạng mục phụ trợ thuộc Trung đoàn bộ binh 814 khung thường trực; báo cáo 

thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

  Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo Doanh trại 

Trung đoàn 814, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý dự án, nội dung chủ yếu 

như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư 

Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo đồng bộ về cơ sở vật chất 

cho sinh hoạt, làm việc của đơn vị và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức, an ninh quốc phòng, tập huấn, huấn luyện cán bộ hằng năm, đào tạo 

sỹ quan dự bị, dự bị động viên; bồi dưỡng chính trị, chuyên môn quân sự cho 

các lực lượng của tỉnh. 

2. Quy mô đầu tư 

a) Các hạng mục xây dựng mới: 

- Nhà hội trường 1 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 998m2. 

- Nhà ở học viên 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 820m2. 

- Nhà học phương pháp 1 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 250m2. 

- Nhà để xe ô tô diện tích khoảng 104m2; nhà để xe máy diện tích khoảng 

182m2. 
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- Hạ tầng kỹ thuật khu 1 gồm: Cổng, bốt gác, sân chào cờ, sân thể thao, 

sân đường bê tông, bể cảnh, sân vườn, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đồng 

bộ, hoàn chỉnh. 

b) Các hạng mục cải tạo: 

- Nhà làm việc 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 882m2. 

- Nhà giảng đường 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 945m2. 

- Nhà ở cán bộ chiến sỹ 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 940m2. 

- Nhà ở học viên 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.218m2. 

- Nhà bếp, nhà ăn 1 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 563m2. 

c) Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khu thao trường, bãi tập (khu 

2 ở ngoài đê) với diện tích khoảng 12.000m2. 

3. Dự án nhóm: Nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư: 33.000 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020 (chuẩn bị đầu 

tư) và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện: Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2021-2025. 

8. Tiến độ triển khai thực hiện: 36 tháng (Kể từ ngày khởi công dự án). 

9. Các nội dung khác: 

a) Phạm vi đầu tư: Trong khuôn viên khu đất doanh trại Trung đoàn 814 

với diện tích 1,8ha và Khu đất thao trường, bãi tập với diện tích 1,2ha. 
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b) Hình thức đầu tư: Sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

theo quy định của pháp luật về Đầu tư, xây dựng, quản lý dự án; tránh phát sinh 

nợ đọng xây dựng cơ bản; giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ; báo cáo kết quả 

thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 349/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Đường Hợp Phong, Cao Phong 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

 Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-

CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng dự án; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 

của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Trên cơ sở Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về các nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021 - 2025 tỉnh Hòa Bình; 



138                                CÔNG BÁO/Số 15 + 16/Ngày 01-03-2021 

 

 

 

 Xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Đường Hợp Phong, Cao Phong; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Hợp Phong, Cao 

Phong, do Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong quản lý dự án, nội dung chủ yếu 

như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường nhằm hoàn thiện hệ thống 

giao thông trên địa bàn xã Hợp Phong, huyện Cao Phong; tăng khả năng kết nối 

các khu vực trên địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi ổn định đời sống, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao thương, rút ngắn thời gian đi lại của 

người dân xã Hợp Phong sau khi sát nhập; giúp giảm tải lưu lượng giao thông 

qua các nút giao giữa đường huyện ĐH15, ĐH16 với Quốc lộ 6; khai thác tiềm 

năng du lịch của địa phương. 

 2. Quy mô đầu tư 

 - Xây dựng tuyến đường có chiều dài khoảng 4,5km, điểm đầu giao với 

ĐH15 (gần Ủy ban nhân dân xã Hợp Phong), điểm cuối giao với ĐH16 thuộc 

địa phận xã Hợp Phong, huyện Cao Phong. Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 

V - Miền núi (theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005) với các chỉ tiêu kỹ thuật chính 

như sau: 

 + Tốc độ thiết kế: Vtk = 30km/h. 

 + Chiều rộng nền đường: Bnền = 6,5m. 
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 + Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 3,5m. 

 + Chiều rộng lề đường: Blề = 2×1,5m = 3m. (Trong đó, gia cố 1,5m lề 

mỗi bên kết cấu như mặt đường).  

 + Bán kính đường cong nằm tối thiểu: Rmin = 30m. Tại các vị trí khó 

khăn về mặt bằng, công trình kiên cố khó di dời, cho phép vận dụng yếu tố kỹ 

thuật phù hợp nhưng vẫn phải đảm bảo tầm nhìn và các yếu tố ảnh hưởng tới an 

toàn giao thông. 

 + Độ dốc dọc tối đa: Imax  = 10%. 

 + Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

 - Trên tuyến bố trí cầu thiết kế vĩnh cửu (theo Tiêu chuẩn TCVN 

11823:2017) với kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, quy 

mô cầu được xác định phù hợp với quy mô đường. 

 - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc và ngang tuyến, tải trọng 

thiết kế H30-XB80. 

 - Xây dựng hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ. 

3. Loại, nhóm dự án: Dự án giao thông nhóm B 

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 81.000.000.000 đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện: Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 

tỉnh năm 2020 (chuẩn bị đầu tư) và giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh 

và ngân sách huyện. Trong đó:  

a) Ngân sách tỉnh: 70.000.000.000 đồng 
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b) Ngân sách huyện: 11.000.000.000 đồng. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024. 

 8. Tiến độ thực hiện dự án: 1.480 ngày. 

9. Các nội dung khác: 

a) Diện tích sử dụng đất: Khoảng 5ha.  

b) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp. 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

 1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật về đầu tư, 

xây dựng và quản lý dự án; sử dụng nguồn vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả, giải 

ngân đúng tiến độ; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện dự án theo 

quy định của pháp luật. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

  CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 350/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  

Đường thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn, Phú Thọ  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết vốn năm 

2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu;  

 Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Đường thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn, Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh 

tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của các đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường thị trấn Đà Bắc - 

Thanh Sơn, Phú Thọ, do Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc quản lý dự án, nội 

dung chủ yếu như sau: 

 1. Mục tiêu đầu tư 

Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm nâng cao kết nối giao thông đối ngoại 

giữa huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, kết nối 

Cụm công nghiệp Hào Lý với đường tỉnh 433, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ 

đất hai bên tuyến đường, phục vụ phát triển du lịch hồ Hòa Bình, góp phần hoàn 

chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thị trấn Đà Bắc từ đó thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

 2. Quy mô đầu tư 

 Xây dựng 02 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 8,6km, gồm: Đoạn 

Tuyến 1 có chiều dài 8km, điểm đầu giao với đường tỉnh 433 tại tiểu khu Mu 

Công, thị trấn Đà Bắc, điểm cuối tại vị trí giáp danh giữa huyện Đà Bắc với 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tuyến 2 có chiều dài 0,6km, điểm đầu giao với 

Tuyến 1 tại Km5+400, điểm cuối nối tiếp vào dự án nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường thị trấn Đà Bắc đi xã Tu Lý, thiết kế với quy mô cụ thể: 

 a) Đoạn Tuyến 1 đoạn Km0+00-Km0+500: Thiết kế theo tiêu chuẩn 

đường đô thị - đường phố gom (TCXDVN 104:2007) với các chỉ tiêu kỹ thuật 

chính như sau: 

 - Tốc độ thiết kế: Vtk = 40km/h; 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 20,5m; 

 - Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 10,5m; 
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 - Chiều rộng hè đường: Bhè = 2×5m = 10m; 

 - Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa; 

 - Hệ thống thoát nước, tuy nen kỹ thuật, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng: Xây 

dựng đồng bộ theo quy hoạch. 

 b) Tuyến 1 đoạn Km0+500-Km8+00 và Tuyến 2: Thiết kế theo tiêu chuẩn 

đường cấp III-Miền núi (TCVN 4054-2005), với các chỉ tiêu kỹ thuật chính như 

sau: 

 - Tốc độ thiết kế: Vtk = 60km/h; 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 9m; 

 - Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 6m; 

 - Chiều rộng lề đường: Blề = 2×1,5m = 3m, gia cố lề 2x1m=2m kết cấu 

như kết cấu mặt đường; 

 - Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa; 

 - Trên Tuyến 1 xây dựng mới 02 cầu (TCVN 11823:2017), tải trọng thiết 

kế HL-93, kết cấu bằng BTCT và BTCT dự ứng lực. Khẩu độ đảm bảo theo tính 

toán thủy văn; 

 - Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hệ thống vạch sơn, biển báo, cọc 

tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu 

đường bộ. 

 3. Nhóm dự án: Dự án giao thông nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 250 tỷ đồng. 
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 5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 200 tỷ đồng; ngân sách 

tỉnh 50 tỷ đồng. 

6. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Đà Bắc và xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh 

Hòa Bình. 

 7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2021 - 2024. 

 8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 48 tháng (Kể từ ngày khởi công). 

9. Các nội dung khác: 

a) Diện tích sử dụng đất: Khoảng 16,4ha.  

b) Hình thức đầu tư xây dựng: Cải tạo, sửa chữa. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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