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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 năm 2020  

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

 

 

Qua nghiên cứu nội dung Báo cáo số 454/BC-UBND ngày 09/12/2020 của 

UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trình tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo.  

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

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; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khả quan, công tác phòng 

chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được đẩy mạnh; công tác giáo dục - đào tạo 

được quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; công tác 

đảm bảo an sinh xã hội được giữ vững.   

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm 2020 do diễn biến phức tạp của dịch 

Covid-19, tình hình bão lũ xảy ra nên có 5/7 chỉ tiêu về kinh tế không đạt chỉ tiêu 

Nghị quyết đề ra (Tốc độ tăng trưởng kinh tế; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành 

CN-TTCN-XD (bao gồm cả tốc độ tăng giá trị CN- TTCN phần huyện quản lý); tốc 

độ tăng giá trị sản xuất ngành TM-DV-DL; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông-

lâm nghiệp-thủy sản; thu phát sinh kinh tế trên địa bàn). Tình trạng nợ đọng thuế 

của các doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng qua các năm, chưa có giải pháp tháo 

gỡ hiệu quả. Chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, việc tái đàn và khôi phục sản xuất còn 

cầm chừng. 
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Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại trên các lĩnh vực 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 chưa được khắc phục triệt để v.v…  

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XXII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025. Dự báo 

tình hình kinh tế trong nước, trong tỉnh và huyện ta còn tiếp tục gặp nhiều khó 

khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, đây là những yếu tố tác 

động lớn đến thực hiện các mục tiêu tăng trưởng. Điều đó, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn 

của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên toàn huyện vượt qua mọi khó khăn, 

thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đề ra.  

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, chỉ 

tiêu theo đề nghị của UBND huyện. Ngoài những giải pháp UBND huyện đã đề 

cập, Ban đề nghị cần quan tâm một số nội dung sau: 

- 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.   

- Thực hiện tốt các nguồn thu, tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý 

nợ đọng thuế. Điều hành thu – chi ngân sách theo dự toán được HĐND huyện thông 

qua.  

- Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực 

đất đai, tài nguyên - khoáng sản, quản lý và bảo vệ tài nguyên - môi trường. Kiên 

quyết xử lý, tạm dừng các dự án ảnh hưởng đến môi trường. 

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 năm 2020 và kế hoạch phát 

triển kinh tế, xã hội năm 2021. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Đại biểu khách mời; 

- Lưu: VT.  
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