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BAO CÁO
Thâm tra tInh hInh thurc hin nhim vii phát triên kinh t - xã hi nám 2018,
nhim vii phát triên kinh tê-xã hi nám 2019
CAn cur Nghj quyt s 31/201 7/NQ-HDND ngày 20/12/2017 cüa HDND
huyn ye nhim viu phát triên kinh tê-xä hi näm 2018, trên co' s nghiên curu Th
trInh so 115/TTr-UBND ngày 29/11/2018, Báo cáo so 459/BC-UBND ngày
27/11/2018 cüa UBND huyn ye tInh hInh phát triên kinh tê-xã hi, dam bào quôc
phông, an ninh nàm 2018 và phuong hithng, nhim v1i trong nàm 2019 và báo
cáo cüa các ngành tu pháp trInh tai ki hçp; thông qua hoat dng giám sat, khâo sat
cüa Thuô'ng trçrc, các Ban và dai biêu HDND huyn tai mt so dcm vj, dja phuung.
Các Ban HDND huyn báo cáo HDND huyn ni dung th&m tra nhu sau:
I. V kt qua thiuc hin nhim vii phát triên kinh t-xä hi nãm 2018
Trong näm qua vâi six lãnh dao tp trung cüa Huyn Uy, sr dOn dc, giám sat
cüa HDND huyn, sr linh hoat trong diêu hành cüa UBND huyn và sir nO 1irc phân
dâu cUa các cap, các ngành và nhân dântrong huyn, tInh hInh thçrc hin kê hoach
phát triên kinh tê - xä hi dã dat nhffig kêt qua tich c'rc.
Các Ban HDND huyn co bàn nht trI dánh giá cao v nhüng kt qua dat
di.rcc dã nêu tai các báo cáo cüa UBNID huyn, cüa ngành tu pháp trInh HDND
huyn. Ben canh két qua dat duc, các Ban HDND huyn nh.n thây vn con mt so
ton tai, han chê can dugc phân tich lam rö nguyen nhân và có giài pháp khäc phuc
trong thi gian den nhu sau:
1. Ye linh vurc kinh t
a) Vê nông, lam nghip, khuyên nông
- V trng tr9t, chän nuôi: din tIch trng ngô giàm 3,6% so véd cüng kSi, san
lugng 33,77 tan, giám 5,93%; din tIch trOng rau các lOaj 31,1 ha, giám 7,4% so vâi
cüng ks'. Tong dan 1cm giãm 6,71% so vói kê hoach.
- V mô hInh khuyn nông: Vic thirc hin mô hInh cay chè dja phuong trong
nMng näm qua dã dugc triên khai thixc hin, tuy nhiên trong báo cáo cüa UBND
chua dánh giá ci,i the két qua dat duc cüa mô hInh.
- V nông, lam nghip: Cong tác quy hoach, bâo v yà phát trin rumg dugc
nâng len, nhung tInh trang quàn 1 quy hoach và bào v các loai rrng nhu: rirng
phông h, rumg tçr nhiên san xuât có no'i chua cht ch, tInh trng nguO'i dan lan
chiêm, lay dat dê san xuât, khai thác yà vn chuyên lam san trái pháp 1ut yân con
din ra (trong nãm xáy ra 19 vy vi phgm khai thác và vn chuyên go trái pháp 1u42t,
tjch thu 12, 641m3 go); vic giao khoán bào v rmg chua gän kêt cht ch yj trách
nhim cüa tmg h dan trong cong tác nhn khoán báo v rurng.
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Ye phn s lieu can có sir thông nhât nhu: mtt so v11 khai thác, 4n chuyên
lam san trái pháp 1ut chua trüng khàp (a trang 3 có 19 vt, ó' trang 13 có 15 vy,).
b) Kt qua thirc hin Chi.rcing trInh nông thôn mi trên dja bàn huyn con
chm; vic huy dng các ngun vn cüng vi ngân sách nhà nuóc dê xay dyng
nông thôn mi cOn han ch; dn nay xã dugc ch9n dat chuân nông thôn mi nàm
2019 (Long Scm) chi d.t 15/19 tiêu chI.
c) Vic thu gom rae thai và d rác không dung ncyi quy djnh. Qua khào sat
cüa ThuO'ng trçrc HDND, các Ban HDND huyn và kiên cüa ngirOi dan tai bài do
rác (Long Mai), rae không d xung h ma d & ngoài o, gay ô nhim môi tru&ng.
D nghi. UBND huyn giài trInh lam rO nhüng vn d trên d dai biu nrn.
2. Ye linh vu'c van hóa — xã hôi
Cht 1uçing giáo dyc & mt s nai cOn han ch; t) 1 tnr&ng dat chun quôc
gia chi.ra dat so vOi nghj quyêt (nghj quyêt HDND huyn dê ra 6/17 tru&ng, näm
2018 chi duy trI 5/17 tru&ng. TInh trng tao hôn, h9c sinh bO h9c van con.
3. V linh virc ni chInh, to chfrc Nhà ntró'c và cong tác tir pháp
a) Cong tác tuyên truyn, pM bin giáo dye pháp 1ut chua da dng, phong
phü, mâi dmg la & cong tác tp huân là chInh, hInh thirc tuyên truyên qua tü sách
pháp lust chiza that sir hiu qua; mt so dcm vj, UBNID các xã thirc hin chê d
thông tin, báo cáo, phàn ánh tInh hInh hoat dng cOn chm tiên d, chat hrqng CO
lüc chua cao; cOng tác 1rng dung cong ngh thông tin, kiem soát thU tiic hành chInh
và hin dai hóa nên hành chInh tai mt so dan vj trçrc thuc UBND huyn, UBND
các xâ cOn ch.m.
b) Cong tác tuyên truyn, pM bin, giáo dye pháp lut phOng, cMng tham
nhüng, lang phi chua dugc thng xuyen, lien tiic. Cong tác phOi hp vâi các co
quan chuc nàng có lien quan trong cong tác phOi hp ye phOng, chOng tham nhüng,
lang phi chua thuOng xuyen, lien tyc, timg nai, tirng lUc chua chat chë; hiu qua
hoat dng phôi hqp vói Mt trn, các doàn the trong cong tác phOng, chOng tham
nhUng, lang phi chua cao. Vic th1rc hin Quy chê dan chU co s& & mt sO dja
phuang, dan vi. cOn mang tinh hmnh thUc, chua phát huy dUng mUc dan chU ni b
trong cOng tác giám sat, phát hin, dâu tranh v&i cac hành vi tham nhUng, tieu circ,
lang phi.
c) TInh hInh trt tir an toàn xã hi nhu: trm cp tài san, gâyrôi trt tir cong
cong, dánh bac, so dê,... chixa dugc kiêm che; vi pham phap 1ut ye trt tir an toàn
xä hi (18 vy) và tai nan giao thông ('04 vy) vn xày ra; cong tác phát dng phong
trào toàn dan bào v an ninh to quOe, nàm tinh hInh dja bàn trng lUc, tmg nai & mt
so dja phuang, don vj cOn hmnh thUc, chua kjp th&i.
d) Nãng içrc, trInh d chuyên môn, nghip vii cUa can b, cong chUc, kim sat
vien cOn có mt han chê chua dáp üng duc yêu câu cai each tu pháp. Ket qua thi
hành an dan s1r näm 2018 so vic, tiên chua có diêu kin thi hành an cOn nhiêu. Các
vj Hi thâm có lUc con gp khó khán, lUng tUng trong each dt câu hói khi tham gia
xét xU các vi an; nàm 2018, Doàn HTTAND huyn chua dugc phân bô kinh phi
hoat dng theo quy djnh tai Ngh quyêt 1213/2016/UBTVQH13, ngày 13/6/2016
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cüa Uy ban Thumg vii Quc hi v ban hànli Quy ch th chirc và boat dng cüa
Doàn hi thâm nên khó khàn trong vic to chirc tong kêt, so kêt djnh ki 6 tháng, 1
nàm nhäm dánh giá kêt qua hoat dng.
II. V nhim

v 1i

phát trin kinh t - xã hi nãm 2019

Các Ban HDND huyn Ca bàn thng nht vi các mçic tiêu, chi tiêu, nhiêm
vi và giài pháp UBND huyn, ngành tu pháp dã nêu trong báo cáo tai ki hop nay;
dông th?ñ dê nghj:
1. Linhvirckinhtê
a) Can tp trung chi dto quyêt 1it và dâu tu nguôn 1irc thirc hin xây Chrong
trInh mic tiêu dimg nông thôn mó'i, nEat là các xA phân dâu dat tiêu chi nông thôn
mâivàonàm 2019, 2020 (Long San, ThanhAn).
b) Tuyên truyên, 4n dng nhân dan trng và chäm soc t& cay ché; t chüc
so, tong kêt dánh giá kêt qua thirc hin các mô hInh khuyên nông trên dia bàn
huyn. Chi dao triên khai dat kêt qua nghj quyêt cüa HDND huyn ye Dir an vüng
chuyên canh chè.
c) Tang cithng quàn 1, sir diing dt trên dja bàn huyn; tip tyc chi dao viêc
rà soát 'ai giây chiirng nhn quyên sr ding dat dã cap, chinh 1 kjp thai nhüng sai
sot dê ngu?i dan quàn 1, on djnh san xuât, tránh tInh trng khiêu kin ye dt dai;
nâng cao hiu qua Cong tác bào v rrng và phát triên rrng; kjp thai ngàn chn, xir 1
kiên quyêt các vi phm pháp luat trong bào v và phát triên rl'rng.
d) Tang cumg chi dao cong tác bào v môi tnthng. Chi dao xi:r 1 khc phçtc
0 nhim tai bài do rác cüa huyn; t chüc kiêm tra CáC CO S& san xuât, chän nuOi
trên dja bàn huyn, nhäm ban Chê ô nhiêm mOi tnthng.
2. V Iinh vtrc van hóa — xã hôi
a) Tang cithng chi dao tip tic nâng cao cht luçing giáo diic. Rà soát, dánh
giá lai tInh trng CO 5Y 4t chat, trang thiêt bj, di ngU giáo viên, chat lirong giáo
diic tai các trirang dä dat chuân, dê CO kê hoach xây drng bô sung, dam bào giü
chun và trng bithc nâng chuân; tuyên truyên, van dng, ngn ngra giãm thiêu tInh
trang tao hOn.
b) To chirc so kt vic thc hin Nghj quyt s 21/20161NQ-HDND, ngày 23
tháng 12 nàm 2016 ye vic Dê an xay dirng và phát triên con ngrai Minh Long dáp
1rng yêu CU cong nghip bOa, hin dai boa và hi nhp quOc tê; Nghj quyêt
22/2016/NQ-HDNID, ngày 23 tháng 12 närn 2016 ye Dê an phát triên Du lich Minh
Long giai doan 20 17-2020 và djnh huó'ng den 11am 2025.

so

Ngoài nhttng nhim vi.i và giâi pháp trén, d dat và vuqt nhng nhim vi
tr9ng tam, chi tiêu trong näm 2019 dê ra, d nghj UBND huyn xác djnh nhng
nhim vii và giài pháp ci the han d tap trung chi dao, tO chuic thrc hin, can gn
vi các nghj quyt, kt luan chuyên d, chuong trInh, k hoach cüa Huyn üy. Tang
cuang cong tác kim tra, rà soát các nhim vu tr9ng tam; so, tong kêt các mO hInh
do có nhUng giài pháp chi
d dánh giá kt qua dat duc, tn tai, han ché, tren co
dao thirc hin cii tb& nham hoàn thành tot các chi tieu, nhim vi nam 2019.
sa
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3. LTnh viyc nii chInh, to chü'c Nhà nir&c và cong tác tir pháp
a) Tp trung chi do khc phyc nhftng hn ch, yu kern trong cong tác quail
l Nhà nuâc trên các linh virc ni chInh, to chrc Nlhà nuóc và tu pháp.
b) Co giài pháp, bin pháp hO'u hiu d nâng cao hiu qua cong tác tuyên
truyn, ph biên giáo di.ic pháp lut cho can b, dàng viên và trong Nhân dan, nEat
là tuyên truyên pháp lut ye phOng, chông tham nhüng, thrc hànE tiêt kim, chông
lang phi bang nhiêu hInh thrc khác nhau. Tang cithng cong tác kiêm tra, chân chinh
ki lut, k cuong hành chInE. Tiêp tçic triên khai, thcrc hin có hiu qua Chuong
trInh hành dng so 19-CTr/HU ngày 16/01/2017 cüa Huyn üy ye cài cách hành
chinh, nhât là cài each thii tçic hành chInh giai doan 2016 - 2020. Rà soát, dcm
giàn hóa thu tiic hành chinh; tang cithng üng diing cong ngh thông tin, duy trI khai
thác và sU diing phân mêm "Van phông din tz'c eOffice" trong thrc hin nhirn vii.
c) Chi dao t ch(rc t& cong tác tip cOng dan và vic giãi quyt don thu khiu
nai, tO cáo dung pháp 1ut. Chi do Phông Tài nguyen và MOi tnthng huyn và
UBND xã Thanh An, UIBND xã Long Hip, UBND xã Long Son tp trung bàn giái
pháp, xây drng kê hoach dê giài quyêt dtrt diem 09 don109 vii vic theo dung thâm
quyên quy djnh cüa pháp 1ut.
d) Tang clx1ng cong tác tuyên truyn, trin khai cO hiu qua cong tác tun tra
kiêm soát, m& các dçit cao diem trân áp ti phm nhäm kiêm chê, giám thiêu ti
phm, t nan xã hi và tai nan giao thông; xi1 i nghiêrn các truO'ng hqp vi phm ye
trt ti.r an toàn giao thông trên dja bàn huyn nhàrn nâng cao thuc chap hành các
quy djnh pháp lut ye giao thông dôi vâi ngui tham gia giao thông; day manh
phong trào toàn dan bào v an ninh tO quOc. Triên khai thirc hin các nEim v11 quôc
phOng, quân si.,r dja phuong và thrc hin cOng tác tuyên quân dt 100% chi tiêu tinE
giao.
e) Thirc hin cOng tác diu tra, truy t, xét xir và thi hành an theo dung quydjnh;
tich crc thirc hin cOng tác thi hành an dan sr, nâng cao t)' 1 thi hành an xong ye vic
và tiên trên tOng sO an có diêu kin thi hành; nâng cao chat luçing, hiu qua cài each ttr
pháp.
Trên day là Báo cáo thm tra cüa các Ban HDND huyn. KInE báo cáo
HDND huyn xem xét, quyet djnh./.
TM. CAC BAN HDND HUYEN
TRIXiNG BAN PHAP CHE

No'i nhân:
- TT HDND, UBND huyn;
- Các Ban BDND huyn;
- Các Phông, ban thuc UBND huyn;
- Dai biêu HDND huyên;
-Lmi:VT.
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