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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về  

tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 

và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

 

Qua nghiên cứu nội dung Báo cáo số 453/BC-UBND ngày 09/12/2020 của 

UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trình tại kỳ 

họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo. 

Để đại biểu có thêm cơ sở thảo luận, xem xét, quyết định, Ban kính báo cáo 

HĐND huyện một số nội dung sau:  

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-

2021 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với đánh giá tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021 và nhấn mạnh một số nội dung sau: 

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 

của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, 

mặc dù trong bối cảnh còn khó khăn, thách thức, ảnh hưởng của thiên tai, dịch 

bệnh, đặc biệt đại dịch Covid-19 xảy ra năm cuối kỳ kế hoạch, song với sự nỗ lực, 

quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nên cơ bản đã thực hiện hoàn thành các 

mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đa số các chỉ tiêu đều 

đạt và vượt Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của HĐND huyện.  

Kinh tế của huyện tiếp tục ổn định, tổng giá trị sản xuất bình quân tăng 

9,15%/năm, cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng. Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ 

doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn được 

tập trung đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng 

được cải thiện đáng kể, diện mạo cả khu vực thị trấn và nông thôn có nhiều khởi 

sắc. Nhiều dự án lớn đã và đang được tỉnh, huyện đầu tư xây dựng. Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá tích cực. Thu ngân 

sách nhà nước trong 5 năm qua đạt khá, trong đó thu phát sinh kinh tế chiếm tỷ 

trọng trên 21%.  

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển. Giáo dục và đào tạo ngày càng 

hoàn thiện về cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt kết quả tốt 

(51/55 trường, tỷ lệ 92,7%), chất lượng giáo dục – đào tạo các cấp học từng bước 

được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải 

thiện; công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung khoanh vùng, khống chế, 

điều trị kịp thời. Văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục – thể thao tiếp tục được 
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đầu tư, phát triển. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng. Công 

tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách được thực hiện tốt. 

Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ sâu rộng, nhiều chương 

trình, chính sách giảm nghèo, chính sách khuyến khích thoát nghèo thực hiện đạt 

kết quả cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2015. Các chính sách an 

sinh xã hội được thực hiện đảm bảo, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần cho nhân dân. 

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

chế như: Phát triển công nghiệp chưa thực sự bền vững. Tiềm năng phát triển du 

lịch chưa được khai thác hiệu quả. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lần đầu còn nhiều bất cập. Quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên khoáng 

sản chưa chặt chẽ, gây thất thoát nguồn tài nguyên. Chưa có giải pháp giải quyết 

triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số cụm công nghiệp và khu dân cư. 

Nguồn thu ngân sách của cấp huyện và cấp xã còn hạn chế v.v… 

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản nhất trí với các chỉ 

tiêu, những nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. 

Ngoài ra, Ban đề nghị cần quan tâm một số vấn đề sau: 

- Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo chiều sâu, 

từng bước tạo ra những sản phẩm có chất lượng, sức cạnh tranh, mang tính thương 

hiệu trên thị trường. Kiên quyết đề nghị tỉnh thu hồi, chấm dứt đầu tư đối với các 

dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ.  

- Tiếp tục kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn huyện, ưu 

tiên phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng gắn với du lịch văn hóa, lịch sử, tâm 

linh và du lịch nông nghiệp, làng quê.   

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh tăng 

trưởng chăn nuôi, lâm nghiệp và các giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao.  

- Thực hiện có hiệu quả việc tích tụ ruộng đất nhằm đẩy mạnh sản xuất nông 

nghiệp theo chiều sâu, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 

sạch, nông nghiệp hữu cơ, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp.  

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, tranh thủ cơ chế hỗ trợ trồng rừng 

gỗ lớn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, hạn chế tác động của thiên 

tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản, bảo vệ môi trường. Xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng 

đầu trong quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản khi có sai phạm. 
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- Xây dựng và khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường quản lý thu, chống thất 

thu và xử lý nợ đọng thuế. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, phấn đấu chi 

cho đầu tư phát triển đạt 25% trong tổng chi ngân sách huyện.  

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

hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Kính trình kỳ họp thứ 14,  

HĐND huyện khóa XI xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Đại biểu khách mời; 

- Lưu: VT.  

 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lương Tấn Thành 

 


