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BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo về tình hình hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020 

 

Qua nghiên cứu Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 19/6/2020 của UBND huyện 

về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện 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... Do đó, 

mặc dù tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp trên phạm vi cả nước, nhưng tình hình 

kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng qua vẫn đạt được nhiều kết quả quan 

trọng, kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa – xã hội phát triển theo hướng tích cực.  

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của 

đời sống kinh tế - xã hội nhưng UBND huyện đã rất tập trung trong công tác chỉ 

đạo, điều hành, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những khó khăn để ổn định tình 

hình kinh tế - xã hội.  

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại 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, vận chuyển, mua bán khoáng sản 

trái phép vẫn còn xảy ra; công tác giải quyết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 

lần đầu đối với các trường hợp tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tuy đã được đầu tư từng bước song 

vẫn còn thiếu so với nhu cầu v.v… Những khó khăn, tồn tại trên ngoài những 

nguyên nhân khách quan thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, sự phối 

hợp giữa các ngành chức năng và địa phương có lúc còn chưa đồng bộ; một số 

ngành, địa phương vẫn còn thiếu chủ động trong công tác tham mưu về quản lý 

nhà nước. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình hoạt 

động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ 

họp thứ 13 (nhiệm kỳ 2016-2021)./. 
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