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BAO CÁO
Thâm tra tInh hInh thirc hin k hoch phát trin kinh t - xà hi
nám 2018 và phu'o'ng htr&ng, nhim vu Ham 2019
Can c1r Ngh quyt s 31/2017/NQ-HDNID ngày 20/12/20 17 cüa HDND huyn
v kê hoch phát triên kinh tê - xä hi nàm 2018, trên Co s nghiên ciru Báo cáo so
459/BC-UBND ngày 27/11/20 18 ye tInh hInh phát triên kinh tê - xã hi, dam bâo
quôc phông, an ninh näm 2018 và phucrng htthng, nhim vi näm 2019 (Báo cáo 459),
T trInh so 115/TTr-UBND ngày 29/11/20 18 ye vic xin thông qua ngh quyêt ye
nhirn v11 phát triên kinh té - xã hi näm 2019 và dx tháo nghj quyêt ye nhim vi phát
triên kinh tê - xã hi nàm 2019 trinh HDND huyn (Th trInh 115 và dx tháo Ngh
quyêt); thông qua hot dng giám sat ciia Thuing trirc, các Ban và di biêu HDND
huyn ti mt so cci quan, don vj, Ban Kinh te - Xâ hi (Ban KTXH) báo cáo kêt qua
thâm tra 1inh vuc kinh tê - van hóa - xã hôi nhtx sau:
I. V kt qua thic hin k hoich phát triên kinh tê - xã hi nãm 2018
Nám 2018, tInh hInh kinh t - xã hi cüa huyn dt duçyc nhiu kt qua tIch cuc:
Tong giá tr các ngành tr9ng yêu tang 8,58% so vâi cüng ki và dt 10 1,27% sovi kê
hoch; giá ca th trithng on djnh, hang hóa phong phñ, da dng dáp áng nhu câu mua
sam cña Nhân dan; ket câu h tang giao thông vâ do thj. duçic quan tam dâu tu; cOng
tác phô cp giáo diic xóa mu ch, phO cp giáo diic mâm non tré 5 tuôi 5/5 xà, duy trI
giü' chuân các trung dt chuân quôc gia 5/17 trumg; t' 1 giâm nghèo 7,09%, t 1
h nghèo toàn huyn con 25,7%; hot dng van hóa, van ngh thu hut dông dáo Nhân
dan tham gia. Các chuong trInh, dr an, chInh sách dâu tu dugc quan tam chi dao, triên
khai thirc hin; quOc phông, an ninh dugc tang cthng, trt tir, an toàn xã hi on dnh.
Ban KTXH nht trI vói dánh giá v nhmg kt qua dt dugc dà nêu trong Báo
cáo cüa UBND huyn. Ben cnh do, Ban KT-XH nhn thây van cOn mt so ton ti,
hn chê can dugc phân tIch lam rô nhu sau:
1. Vê ITnh vtrc kinh t
a) V nOng, lam nghip, khuyn nông
- ye trông tr9t, chãn nuôi: din tIch trng ngO giâm 3,6% so vi cüng k, san
luo'ng 33,77 tan, giám 5,93%; din tIch trông rau các 1oi 31,1 ha, giám 7,4% so vi
cung k. Tong dan 1cm giám 6,71% so yj k hoach.
- V mO hInh khuyn nông: Vic thirc hien mô hInh cay chè dja phuong trong
nhffig nam qua dã dugc trien khai thc hin, tuy nhien trong báo cáo cüa UBND chua
dánh giá the kêt qua dt duc cña mô hInh.
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- V nông, lam nghip: Cong tác quy hoach, báo v và phát trin thng duqc
nâng len, nhung tInh trng quàn 1 quy hoach và bào v các loai r1rng nhu: rrng
phông h, rrng tir nhiên san xut có noi chua chit ch, tmnh trng nguè'i dan lan
chim, 1y dt d san xut, khai thác và vn chuyên lam san trái pháp 1ut van con
din ra (trong nám xáy ra 19 vii vi phgm khai thác và vgn chuyên go trái pháp lut,
tich thu 12,641m3 g6); vic giao khoán bão v rrng chua gän kêt chat ch vói trách
nhim cüa trng h dan trong cong tác nhan khoán bào v rirng.
V ph.n s lieu cn có sir thng nht nhu: mt s v1,i khai thác, 4n chuyn lam
san trái pháp 1ut chua trüng khp (6' trang 3 có 19 v, 6' trang 13 cO 15 vy).
b) Kt qua thçrc hin Chuo'ng trinh nông thôn mói trên dja bàn huyn con chrn;
vic huy dng các nguôn von cüng vi ngân sách nhà nrn9c dê xay dimg nOng thôn
mó'i con han ch; dn nay xã du'c ch9n dat chuân nông thôn mi näm 2019 (Long
So'n) chi dat 15/19 tiêu chI.
c) Vic thu gom rae thai và d rác khOng dung nai quy dnh. Qua khào sat cüa
Thumg trxc HDNID, các Ban HDND huyn và kiên cüa ngui dan tai bäi do rae
(Long Mai), rae không do xuOng ho ma do ô ngoài hO, gay ô nhim môi trubng.
D ngh UBND huyn giài trInh lam rO nhtthg vn d trên d dai biu nãm.
2. Ye linh vtrc van hóa — xã hôi
Cht lucing giáo dic & mt s noi cOn han ch; t 1 tru&ng dat chun quc gia
chua dat so v&i nghi. quyêt (nghj quyêt HDND huyn dê ra 6/17 tru&ng, näm 2018 chi
duy trI 5/17 truO'ng. TInh trang tao hôn, h9c sinh bO h9c van cOn.
D nghi. giài trInh lam rO.
II. V k hoich phát triên kinh t - xã hii nãm 2019
Ban KTXH co bàn thng nht vâi các miic tiêu, chi tiêu, nhim vii, giài pháp
thrc hin trong nàm 2019 cüa UBND huyn dà nêu trong Báo cáo, dông th&i de ngh
ho sung tSr l nguôi dan tham gia BHYT vào chi tiêu kinh tê - xã hi näm 2019.
III. Ye Tb' trinh 115 và dir thão nghj quyt
Ban KT-XH co bàn thng nht v&i t& trInh và dir thào nghi. quyêt và d nghj bô
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sung 1 ngithi dan tham gia BHYT vào nghj quyêt.
IV. Kin nghj
Trén co' s& giá kt qua dat dugc và nhüng tn tai, han chê trong Báo cáo so 459
cña UBND huyn dA dánh giá, dOng th'ii qua thâm tra, Ban KT-XH có nhthig kiên
ngh sau:
1. Ye linh vu'c kinh t
a) Cn tp trung chi dao quyt lit và du tu ngun 1cm thçrc hin xay Chuong
trInh m1ic tiêu drng nông thôn mói, nh.t là các xà phan du dt tiêu chi nông thôn
mói vào näm 2019, 2020 (LongSo'n, ThanhAn).
b) Tuyên truyên, vn dng nhan dan trng và chàm soc t& cay chê; t chirc so,
tong kêt dánh giá kêt qua thrc hin các mO hInh khuyên nOng trên da bàn huyn. CM
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dao trin khai dat kát qua ngh quyt cüa HDND huyn v Dir an vüng chuyên canh
chè.
c) Tang ciièng quân 1, sü diing dt trên da bàn huyn; tip tçic chi dao vic rà
soát 'ai giây chrng nhn quyên sir ding dat dA cap, chinh 1' kp thai nhü'ng sai sot dê
ngu'?ñ dan quàn 1, on djnh san xuât, tránh tmnh trng khiêu kin ye dat dai; nâng cao
hiu qua cong tác bào v rüng và phát triên rrng; kp thi ngän chn, xi:r 1 kiên quyêt
các vi phm pháp 1ut trong bâo v và phát triên rung.
d) Tang cuèng chi dao cong tác bào v môi tnrô'ng. Chi dao xr 1 khc ph1ic ô
nhim tai bài do rác cüa huyn; to chic hem tra các Co s san xuât, chän nuôi trên da
bàn huyn, nhàm han chê ô nhiêm mOi tnr?ng.
2. Vê linh vu'c van hóa — xa hôi
a) Tang cuè'ng chi dao tip tiic nâng cao chit hrgng giáo dic. Rà soát, dánh giá
lal tinh trang co' so vat chat, trang thiêt bi, dOi ngü giao viên, chat luo'ng giao duc tai
các trung d dat chuân, dê có kê hoach xây dmg bO sung, dam bào giU chuân và
trng buó'c nâng chuân; tuyên truyên, 4n dng, ngàn ngra giàm thiêu tInh trng tao
hOn.
b) T chrc so kt vic thirc hin Nghi. quyt s 21/20161NQ-HDND, ngày 23
tháng 12 nàm 2016 ye vic Be an xây dçmg và phát triên con ngui Minh Long dáp
ing yêu câu cong nghip hóa, hin dai hóa và hi nhp quOc tê; Ngh quyêt so
22120161NQ-HDND, ngày 23 tháng 12 nàm 2016 ye Be an phát triên Du ljch Minh
Long giai doan 20 17-2020 và djnh hithng den näm 2025.
Ngoài nhmg nhim vi và giài pháp trên, d dat và vuçYt nhUng nhim vii tr9ng
tam, chi tiêu trong näm 2019 de ra, dê nghi, UBND huyn xác djnh nhüng nhim v1i
và giài pháp ci the hon dê tp trung chi dao, to chuc thrc hin, can gän vi các nghi.
quyêt, kêt lun chuyên dê, chrnmg trInh, kê hoach cüa Huyn üy. Tang cuè'ng cong
tác kiêm tra, rà soát các nhim viii tr9ng tam; so, tong ket các mô hInh dê dánh giá kêt
qua dat dugc, ton tai, han chê, trên co' so do có nhfig giài pháp chi dao thçrc hin ct
the, thàm hoàn thành tOt các chi tieu, nhim vy. nàm 2019.
Trên day là Báo cáo kt qua thrn tra tInh hInh thirc hin k hoach phát trin
kinh tê - xa hi nàm 2018 và phuong huO'ng, nhim vii nàm 2019 cüa Ban KT-XH.
KInE báo cáo HDNID huyn xem xét, quyet djnh./.
No'i n/ian:
- TT Huyn ñy (Báo cáo)
- TT HDND, UBND huyn;
-Ban KT-XH;
- Các Phàng, ban thuc UBND huyn;
- Dai biêu HDND huyn;
- Luu: VT, KT-XH.

3

