
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Đại Lộc, ngày     tháng  12  năm 2019 

GỢI Ý THẢO LUẬN  
 Các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI 

 

Về các nội dung trình tại kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện và đại 
biểu khách mời tập trung thảo luận các nội dung chính về về tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020 như sau: 

1. Lĩnh vực kinh tế 

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019; đi sâu phân tích 
về chất lượng tăng trưởng của các ngành kinh tế, giải pháp để đảm bảo hoàn thành 
mục tiêu đề ra giai đoạn 2016-2020, khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư phát 
triển; 

- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi chủ lực; xây dựng và triển 
khai nhân rộng mô hình giảm nghèo. Giải pháp về hỗ trợ thị trường tiêu thụ, xử lý 
môi trường, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu 
phi;  

- Công tác quản lý, điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 
năm 2020; việc giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý tiến độ, chất lượng công trình; 

công tác đấu thầu trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện;  
- Tình hình thu hút, xúc tiến đầu tư; thực trạng hoạt động doanh nghiệp trên 

địa bàn. Giải pháp cho công tác thu hút đầu tư trong thời gian đến, nhất là dự án 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;  

- Tình hình chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai; những vấn đề 
cần lưu ý trong việc thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt 
bằng. 

- Tiến độ thực hiện việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho tổ chức và công dân. Việc giải quyết các trường hợp còn tồn đọng 
trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất lâm nghiệp. 

- Giải pháp đảm bảo nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường; 
- Giải pháp xử lý vấn đề về rác thải trên địa bàn huyện khi chưa có nhà máy 

xử lý rác thải.  
- Vấn đề gây ô nhiễm môi trường từ quá trình hoạt động của các nhà máy, 

công ty trên địa bàn huyện; 



- Thực trạng và giải pháp xây dựng nghĩa trang nhân dân ở các địa phương. 
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội năm 

2019; những yếu tố ảnh hưởng để xác định chỉ tiêu năm 2020;  
- Giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên để đạt chỉ tiêu đề ra; 
- Việc triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích thoát nghèo bền 

vững theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; công tác giảm nghèo; 
đánh giá thực chất tỷ lệ hộ giảm nghèo; giải pháp thoát nghèo bền vững trong thời 
gian đến;  

+ Tổng số hộ nghèo năm 2019: 1.434 hộ, chiếm 3,47%; 

+ Tổng số hộ cận nghèo năm 2019: 1.967 hộ, chiếm 4,7% 

+ Trong năm 2019, công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện có 147 hộ 
đăng ký thoát nghèo và 290 hộ thoát cận nghèo. 

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 có 07 trường đạt kiểm định chất lượng giáo 
dục và đạt chuẩn quốc gia: Cần phân tích rõ có bao nhiêu trường đạt kiểm định chất 
lượng giáo dục? Cấp độ?; có bao nhiêu trường được công nhận trường đạt chuẩn 
quốc gia? Mức độ?; có bao nhiêu trường được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc 
gia? Mức độ?. 

3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính 

- Công tác tuyển quân; xây dựng lực lượng dân quân cơ động; 

- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn; hiệu quả công tác 
đấu tranh, trấn áp và phòng, chống tội phạm của các cơ quan chức năng;  

- Giải pháp phòng chống tội phạm về ma túy, trộm cắp, cho vay nặng lãi, số 
đề, tín dụng đen,… 

- Hiệu quả hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội; việc chấp hành kết luận, 
quyết định xử lý sau thanh tra; thu hồi tài sản sai phạm sau thanh tra;  

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiến độ giải quyết những vụ 
việc nổi cộm, kéo dài và đơn thư tồn đọng, khiếu kiện tập trung đông người; trách 
nhiệm của người đứng đầu địa phương trong tiếp công dân, phòng chống tham 
nhũng;  

- Công tác cải cách hành chính, tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính. 

4. Về các báo cáo, dự thảo nghị quyết 
Đề nghị đại biểu quan tâm thảo luận kỹ tính khả thi, nguồn lực, các biện pháp 

đảm bảo triển khai thực hiện các nghị quyết: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ 
ngân sách địa phương năm 2020; về kế hoạch đầu tư công năm 2020.   

Ngoài những nội dung trên, có những vấn đề gì bức xúc, nổi cộm đề nghị đại 
biểu nêu ra để thảo luận có giải pháp khắc phục, thực hiện./. 



 

 

 
 

 


