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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện  

về tình hình hoạt động của UBND huyện năm 2020 

 

 

Qua nghiên cứu nội dung Báo cáo số 444/BC-UBND ngày 01/12/2020 

của UBND huyện về tình hình hoạt động năm 2020 trình tại kỳ họp, Ban Kinh tế 

- Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo. 

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, thiên 

tai, bão lụt, song với sự chủ động, quyết tâm cao, UBND huyện đã bám sát Nghị 

quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đã tập trung 

chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực: Sản 

xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách, 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân, công tác quản lý đất đai, tài nguyên – môi trường, bảo 

vệ và phát triển rừng v.v...  

Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của 

huyện trong năm 2020 vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan như: Công tác xúc 

tiến, kêu gọi đầu tư thực hiện có hiệu quả, trong năm đã thu hút được 16 dự án; 

việc quản lý đầu tư, nợ đọng trong xây dựng cơ bản được kiểm soát; công tác 

quy hoạch được quan tâm; công tác đảm bảo an sinh xã hội được giữ vững.   

Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã nêu ra những tồn tại, hạn chế 

như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số nơi 

còn thiếu chặt chẽ; tình trạng vi phạm trên lĩnh vực môi trường, đất đai, hoạt 

động khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra; công tác giải quyết cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân còn gặp nhiều khó khăn, 

vướng mắc; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nhà máy tuy đã được kiểm 

tra xử lý nhưng chưa được khắc phục triệt để, gây bức xúc đối với người dân 

vùng lân cận v.v…  

Những tồn tại, hạn chế nêu trên ngoài những nguyên nhân khách quan, 

Báo cáo cũng đã nêu do những nguyên nhân chủ quan như: Đối với các nội dung 

còn khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được các ngành, địa phương đề xuất các 

giải pháp hữu hiệu để giải quyết; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng 

và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao còn chưa đồng bộ, thiếu 

chặt chẽ, còn đùn đẩy, né tránh công việc. 
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 Để thực hiện đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian 

đến, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện cần quan tâm một số nội dung 

sau: 

- Đối với nội dung còn khó khăn, vướng mắc như: Công tác giải quyết cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho người dân, đề nghị UBND 

huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan phối hợp với địa 

phương tập trung rà soát, phân loại danh sách các trường hợp chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu (tồn tại từ trước) kèm theo các hồ 

sơ pháp lý đối với từng trường hợp cụ thể để có hướng giải quyết dứt điểm đối 

với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho người dân theo 

đúng quy định. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; chỉ 

đạo các ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám 

sát để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm 

quyền; công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo áp lực xã 

hội, sức ép dư luận nhằm buộc các cơ sở này phải nhanh chóng thực hiện các 

biện pháp khắc phục và xử lý môi trường. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý và sử 

dụng tài nguyên khoáng sản, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, 

tiến độ giải ngân vốn đầu tư v.v... Xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện 

qua công tác thanh tra, kiểm ra.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về 

tình hình hoạt động của UBND huyện năm 2020. Kính trình kỳ họp thứ 14, 

HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./. 
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