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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội  

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

 

Qua nghiên cứu Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND 

huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2020; Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 24/6/2020 của UBND huyện đề 

nghị thông qua Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng cuối năm 2020 do UBND huyện trình kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo và Tờ trình.  

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

của đời sống kinh tế - xã hội, trong bối cảnh có những khó khăn và thuận lợi đan 

xen, với tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm cao, UBND huyện đã tập trung 

chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt 

được những kết quả tích cực. Kinh tế phát triển tương đối ổn định; công tác quảng 

bá, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ 

bản được đảm bảo; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khả quan; công tác thu chi 

ngân sách cơ bản đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra; các chính sách an 

sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo, kịp thời chăm lo cho các đối 

tượng chính sách, người nghèo. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển 

khai hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm: Do 

tác động của dịch Covid-19, hầu hết các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế đều giảm so 

với cùng kỳ năm trước, gây khó khăn không nhỏ về mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

trong năm 2020. Thu ngân sách địa phương chưa đạt dự toán đề ra (34%), dự báo 

hụt thu ngân sách huyện năm 2020 là 10 tỷ đồng, thu nội địa ngân sách có 12/18 xã 

chưa đạt tiến độ so với dự toán. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở 

sản xuất gây ra tuy đã được kiểm tra xử lý nhưng chưa được khắc phục một cách 

căn bản, triệt để, vẫn gây bức xúc trong nhân dân; công tác quản lý nhà nước về 

đất đai, đất rừng, tài nguyên khoáng sản ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ; 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… 

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2020, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện, dự 

thảo Nghị quyết cũng đã rà soát và đề ra các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, 

văn hóa – xã hội, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện. 
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Về các nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm thêm một số nhiệm vụ, giải pháp 

sau: 

- Tiếp tục tăng cường quảng bá, chủ động thu hút đầu tư vào huyện. Chủ động 

nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có 

giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp. Đôn đốc, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công. Thực 

hiện tốt công tác thu chi ngân sách, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

khai thác nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành ở 

mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, quản lý chặt chẽ việc sử 

dụng ngân sách nhà nước, rà soát, thực hiện cắt giảm chi thường xuyên ở các cấp 

ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết trong dự toán năm 

2020.  

- Chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn Nhân dân nâng cao hiệu quả sản 

xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp 

quy mô lớn, công nghệ cao, sản xuất hàng hóa. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong công tác quản lý nghĩa trang nhân 

dân trên địa bàn; khảo sát địa điểm, lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền bổ sung 

quy hoạch một số nghĩa trang nhân dân để giải quyết bức xúc trong việc chôn cất 

đối với các địa phương bố trí quỹ đất theo quy hoạch chưa đảm bảo hoặc không có 

quỹ đất phù hợp để quy hoạch nghĩa trang. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - 

xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo 

nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 13 

(nhiệm kỳ 2016-2021), kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
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- Đại biểu HĐND huyện; 
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- Lưu: VT.  
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