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THÔNG BAO 
Kêt qua k5' h9p thfr Mirô'i sáu HBND huyn Kim Sown 

Khóa XIX, nhim k' 2016 - 2021 

KS' hçp thir Muii sáu, HDND huyn khóa XIX, nhim k5' 2016 - 2021 duçic 
t chirc trong ngày 15 vâ 16 tháng 12 näm 2020. Sau 2 ngày lam vic vói tinh th.n 
nghiêm tüc và trách nhim, HDND huyn dâ hoãn thãnh ni dung chi.rong trinh cüa 
k5' h9p. T?i  k5' h9p, HDND huyn xem xét, dánh giá tInh hlnh thrc hin nhim 
vi phát triên kinh t - xà hi nàm 2020 và giai don 2016 -2020, xem xét 47 báo 
cáo, ti trInh cüa Thu&ng trirc HDND, UBND, các Ban cUa I-IDND huyn vã các 
ngãnh; trén Co sâ do quyt djnh phi.rcng hró'ng, miic tiêu, nhim v1I, giái pháp 
phát trin kinh t - xà hi näm 2021 và giai do?n 202 1-2025; dành th?ji gian thOa 
dáng d các cci quan giái trinh, trá 1i kin nghj cüa cCr tn; tin hành chit vn và 
trâ 1i chit vn; thirc hin cong tác nhân sir thuc thm quyn cüa HDND huyn. 

A .. ., Ket qua ct the cua ky hQp nhu' sau: 
S S A A • • A - 1. Ye tinh hinh thiyc hiçn nhiçm v1I phat trien kinh te - xa hçn nam 2020, 

nhim vii trçng tam và giãi pháp thrc hin phát triên kinh t - xã hi nãm 
2021 

HDND huyn dã thng nht dánh giá: Co cu kinh t chuyn djch theo 
hixrng tIch circ; nông nghip phát trin theo hràng toan din, bn v0ng, cã 2 vi lOa 
dixçic müa; cong tác phOng, chng djch Covid-19, djch tã 1cm châu Phi, djch cüm 
gia c.m thrqc trin khai quy& 1it, hiu qua; phong trào xây dirng nông thôn mâi cO 
thiu ci g.ng, thu ngãn sách nhà nuic trên dja bàn vuqt k hoach. San xut cong 
nghip, tiu thu cong nghip, djch vii, thuong mai  duy trI, n djnh. Van hóa xa hi 
có tin b, dam bão an sinh xã hi, d&i sang Nhân dan n dnh và di.rcic cái thin. 
Cong tác qu& phOng, an ninh, biên phOng, TTATXH duçic dam bão. Dâ hoàn 
thành và hoàn thành vl.rqt mrc 12/13 chi tiêu nãm 2020. T chüc thành cong 
nhim vi1 dai hi Dáng b co sâ và dai  hi Dáng b huyn nhim kS'  2020-
2025. 

Ben canh  nhüng kt qua dat  duc, HDND huyn dä thing than nhIn nhn 
cOn mt s mt tn tai, han ch cAn duc xem xét, tim giãi pháp khc phiic d 
vic thirc hin nhim vi näm 2021 dat  kt qua t6t hon: Chi..ra tao di.rqc sir but 
phá trong phát trin kinh t; thu hOt dAu Ui chi.ra nhiu, kt cAu ha tAng ph1ic v 
phát trin kinh t - xà hi cOn thiu và chua dng b, trin khai mt s dir an 
ngun vn ngân sách huyn chua dat  tin d. Wing bâi bi yen bin thirc hin 
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các bin pháp quân 1 d ngàn chn và xü l nhing vi phm dã duqc tp trung 
quyt 1it nhi.rng kt qua chua dt yêu cAu. TInh trng ô nhim môi tnthng, chit 
thai chän nuôi, rác thai trên dông song vn cOn din ra. Vic phát hin, xi'r l vi 
pham trong si:r diing d.t, vi phtm hành lang du&ng, hành lang sOng. . . cO vçi vic 
chua thirc sir kiên quyt; an ninh xã hi cOn tim n phirc tap; k& qua cãi cách 
hành chinh cOn thp, nh.n thi'rc v trách nhim, thm quyn trong thirc hin 
nhim vii có dan vj cOn han  ch... Nhüng tn tai  do dang là nhttng rào can 
không nhO cho sr phát trin di len cüa huyn và cn phài drçic khc phiic vth 
thüc trách nhim t.p trung cao d. 

V nhim vti  tr9ng tam, giãi pháp phát trin kinh t - xa hi nãm 
2021, HDND huyn nht trI xác djnh mi1c tiêu tOng quát cüa näm 2021: 
Chun bj t& các ni dung, diu kin phiic vi t chüc thành cOng cuc bu cr 
Dai biu Quc hôi khóa XV và bAu cir HDND các cp nhiêm kS'  2021 - 2026; 
tp trung phát trin kinh t toàn din; huy dng các ngun hrc cüa xâ hi du tu 
cho phát trin; xây dirng kt cu ha tang & nOng thôn, tp trung th%rc hin t& 
chi.rang trInh xây dirng nông thôn mói, phn du ht näm 2021 có them 3 xâ dat 
chun NTM; d.y manh  thu ngân sách nhà nnc; nâng cao cht luçing các hoat 
dng van hóa, xã hi; thirc hin t& Cong tác an sinh xä hi và giàm nghèo; tip 
tuc dy manh cãi each hành chInh, phOng chng tham nhüng, lang phi; dam bâo 
an ninh tr.t tr, quc phOng, biên phOng; tang cir&ng kS'  1ut, k' cuang hành 
chInh trong các co quan, don vj, UBND các xã, thj trn; nâng cao hiu hrc, hiu 
qua hoat dng cüa chInh quyn, xây dirng chinh quyn trong sach,  vüng  manh. 

(Co biu tang hcip kit qua thyc hin các chi tiêu kinh te' - xã hç51 nám 
2020 kern theo) 

2. V vic tng hqp, giãi quyt các kin ngh cüa cir tn 
HDND huyn co bàn tan thânh vOi báo cáo tng hçip kin nghj cUa cCr tn 

trithc k' h9p thu Mtr&i sáu HDND huyn, Báo cáo kêt qua giám sat vic giâi 
quyt các kin nghj cüa ci'r tn trithc kS'  hçp thu Mr?ii bn HDND huyn. HDND 
huyn ghi nh.n và dánh giá cao trách nhim trong vic giãi quyt và trá Ru 
nhCtng kin nghj chinh dáng, hçrp pháp cüa c1r tn và Nhân dan trong huyn cUa 
UBND huyn và các co quan, don vj có lien quan. UBND huyn, Din lirc Kim 
Son dã kjp thñ chi dao,  xem xét giái quyt, trà Rui v nhUng vn d cCr tn kin 
nghj tnx&c k' h9p thir Mr?yi sáu ciing nhu tai  các kS'  h9p truâc; dA d ra các giái 
pháp giài quyt nhQng vn d bt cap, vrâng mc trong thii gian tip theo. 

Tuy nhiên, kt qua tip tiic giãi quyét kiên nghj cüa cir tn ccia UBND 
huyn có mt s ni dung chi do giâi quyt cOn chm, chi.ra dirt dim hoc 
chua cam kt d.rçuc rO v thui gian thirc hin, eó kin nghj dà dixcuc trã kyi rO 
nhiing bàn chit là chi.ra dáp rng thrcuc nguyen v9ng cüa c& tn. NMng tn tai  do 
cO nhiu nguyen nhân, trong do nhiu kin nghj cüa Cu tn thuc thm quyn giài 



3 

quyt cüa cp trên; cong tác phi hqp gifla các cp có thm quyn trong vic giâi 
quy& kin nghj cüa ci1 tn con có nhQng hn ch; có kin nghj cüa c1r tn d giài 
quyt duçic dôi hOi phâi ngun kinh phi lón trong khi ngun lirc cüa dja phuang 
khó khan, chiia có khà nãng dáp irng. 

HDND huyn dä d nghj UBND huyn, CC co quan, don vj có lien quan 
theo thm quyn cUa mInh tip tic nghiên c1ru, giãi quyt kjp thai, hçp 1 nhUng 
kin nghj chInh dáng cüa cfr tn và Nhân dan trong huyn; các co quan, don vj 
thrc hin t& han nüa cong tác tham mini cho UBND huyn trong vic xem xét, 
chi dao  giâi quy& các kin nghj cüa cCr tn thuc thm quyn; d nghj các vj dai 
biu HDND huyn nêu cao tinh thn trách nhim, theo dOi dn cüng vic trã lài, 
tin d giãi quyt các kin nghj cüa cr tn dâ dxcic UBND huyn, các co quan 
don vj lien quan trâ li, thông báo kt qua dâ di.rçic xem xét giãi quyét, trã 1&i tOi 
cr tn. 

3. V vic thão 1un, chat vn và trã lôi chat vn 
Các vi d?i  biu I-IDND huyn dâ tp trung xem xét, thão lun v tInh hInh 

thrc hin nhim vii phát trin kinh t - xâ hi cüa huyn näm 2020, nhim vi 
trçng tam và giài pháp thirc hin näm 2021, trong do thão lun các v.n d nhu: 
Vic si:r ding ngun kt du ngân sách näm 2019; dam bão an toàn giao thông 
trên dja bàn huyn; vic c.p GCNQSD dt ln dAu, diu chinh GCNQSD dt; 
vic tháo gi khó khãn v quy hoach  sCr diing dAt, trInh tr chuyn di m1ic dIch 
sir diing dAt di vài các din tIch dAt xen kçt trong khu dan cu; vic kim tra, 
dánh giá vic xfr 1 vi phm hành chInh trên dja bàn huyn; vic thu gom rác 
thai, cong tác v sinh mOi tnlr&ng dc bit là trên các dOng sOng; vic tnit phá 
các dim buôn ban, tang tni và si'r diing trái phép chAt ma tüy; vic xü 1 vi 
phm tnong thrc hin Lut nghia vu Quân sir; quán l và sü ding dAt yen sOng, 
yen dê; vic khão sat, dánh giá, xem xét hot dng cüa Hqp tác xä Din lrc Kim 
Tan; vic hoàn trà m.t bang sau khi hoàn thành cong tnInh xây dirng; muc tiêu 
giâm t' l tré em suy dinh duxOng th thAp cOi... 

J-IDND huyn dâ nghe ông ChU tjch UBND huyn giãi trInh lam rO them 
các kin tháo lun cUa các vi dai  biu HDND huyn tai  phiên thào lun t và 
tai hi tmOng. 

I-IDND huyn d nghj UBND huyn tip tVc  có bin pháp dé giái quyêt 
hiu qua nhttng vAn d ma dai  biu HDND huyn dâ nêu, chü trQng di mOi 
cong tác quán l', chi dao  diu hành, nâng cao hiu qua thirc hin chüc trách 
nhim v11 d tao  nhitng chuyn bin manh  me trong thii gian tâi. 

4. V cOng tác nhan siy 
HDND huyn dâ thurc hin quy trInh theo thAm quyn d bu b sung 

chüc danh üy viên UBND huyn khóa XIX, nhim kS'  2016 - 2021 di vôi bà 



Trn Thj Thu Hang - HLJV, Tnr&ng Phông Lao dng Thwmg binh và XA hi 
huyn, ông VU Hng Quy& - HUV, Tnrâng Phông Ni vi huyn. 

5. V các ngh quyt cüa kS'  hQp 
HDND huyn dã nht trI vâi Báo cáo s 575/BC-UBNID ngày 18/11/2020 

cüa UBND huyn v vic xin chU truang xây dirng các dir an cci sâ h tAng giáo 
due ti các xã Kim Djnh, Nhu Hôa, Quang Thin, Kim Trung, Kim Tan, Kim 
Dông. 

HDND huyn dã thão 1u.n và biu quyt thông qua 16 nghj quyt: 
- Nghj quyt ye nhim vi phát trin kinh t - xä hi näm 2021. 
- Nghj quyt v vic thông qua k hotch phát trin kinh t - xa hi 5 näm 

giai doan 2021- 2025. 
- Nghj quyt v vice quyt djnh dir toán thu ngân sách nba .nuc trên dja 

bàn, thu, chi ngân sách dja phucing näm 2021. 
- Nghj quy& v vic quyt djnh phân b ngân sách dja phi.rcrng näm 2021 
- Nghj quy& v vic quyt djnh si'r ding ngun kt dii ngân sách näm 

2019 
- Nghj quy& v vic quyEt djnh sü ding khoãn vuçYt thu ngân sách näm 

2020 
- Nghj quyt v vic thông qua k hoach dAu ti.r cong näm 2021. 
- Nghj quyt v vic thông qua k hoach sCr diing dAt nàm 2021 
- Nghj quyt v vic thông qua D an xây drng nông thôn mOi huyn Kim 

Scm giai doan 2021- 2025. 
- Nghj quyt v vic thirc hin chInh sách h trçl phát trin kinh t nông 

nghip trén dja bàn huyn 
- Nghj quyt v vic thành Ip doàn giám sat cüa HDND huyn giám sat 

kt qua thrc hin vic giãi quyt các kin nghj cüa ccr tn và chAt vAn cüa dai 
biu HDND huyn tr dAu nhim kS'  2016 - 2021 dn th&i dim giám sat di vOi 
UBND huyn và mt s Ca quan có lien quan. 

- Nghj quyt v chü tnuclng dAu tir dr an Xây drng các hang  miic phii trg 
Trii s& Huyn Uy, HDND và UBND huyn. 

- Nghj quyt v chü trucYng dAu tu dir an Lp dt h thng din chiu sang 
dtr&ng triic xâ Liiu Phi.rang - Khu hành chInh, chInh trj huyn. 

- Nghj quyt v chü tnro'ng dAu tu dir an Xây dung ca s& h tAng khu dan 
cii xóm 9 (giai doan  1) xã Kim ChInh. 

- Nghj quyt v chü tnrang dAu tu cong trInh Nao  vet, kiên c hóa bô song 
Quy Hu doan tü ngâ ba Trai giông den cAu An Hôa - Hung lien. 

- Nghj quyt v viêc xác nhn kt qua bAu chüc danh üy viên UBND 
huyn nhim k' 2016-2021. 
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Trên day là k& qu KS'  h9p thir Miiii sáu I-IDND huyn khóa XIX, 
Thix&ng trrc HDND huyn thông báo dn các vi di biu HDND huyn, các Ca 
quan, dan vj lien quan d t chrc thrc hin và tuyên truy&n v kt qua k5' hQp.Ij- 

N.ri n1:mn: 
-Tfl'HU; 
- TFHDND huyn; 
- UBND huyn; 
- Uy ban M'JTQ\'N huyn; 
- Ban Tuyên giáo Huyn üy; 
- Các dai  biéu HDND huyn khóa XIX; 
- VP Huyn üy; 
- CPVP HDND&UBND huyn; 
- Dài Truyn thanh huyn; 
- IT HDND, UBND các xã, thj trn; 
- LLru: VT. 



KET •y .  lEN CAC CHI lIEu KINH TE - XA HQI NAM 2020, 
op' 

t. \ KE HOACH NAM 2021 

Ôn báb's'ô '%'  •J' -HDND ngày 24/12/2020 cüa HDND huyên Kim San) 

STT 
Don vj 

tlnh 
Utfrc TH 

näm 2020 
KH 2021 

1 
Sãnlirynghrongthyccu t Tn 103.389 102.847 

Trongdo:Thocchthrcingcao Tn 89.129 89.130 

2 San liryng thu5, hal san Tan 28.000 28.000 

3 Cia trj san xut trên Iha dt canh tác Tr. dng 177 180 

4 Thu nhp bInh quân du nguôi (Cia HH) Tr. d6ng 48,9 52 

Thu Ngân sách nhà nu*c trên dja bàn 
(khong bao gm thu b6 sung 

Tr. d6ng 1.067.605 556.195 

Trong dO: + Thu ni dja khOng bao gm SDD 
vàxoso Tr. dng 104.586 8 1.400 

+ Thu x6 s kin thit Tr. dóng 1.700 1.700 

+ Thu tin du gia QSD dt+ du giá 
tãi san trén dt g.n Iin vài QSDD Tr.dng 961.319 473.095 

6 
Giãm t5 I h nghèo (theo chun nghèo da 
chiu) 

% 1,5 
Giâm 13% h ngheo so 

vài näm 2020 

7 S xa dirç'c cong nhãn dt chun NTM xâ 2;18 3;21 

8 

Xây dyng TrirO'ng hQc dt chun Qu6c gia 4 2 

sö tnr&ng MN dt chun mtc di 1, hoc mOc 
d 2 trong näm; dn cu6i nämllS TnrOng 2;24/25 0;24/25 

S tru&ng TH dt chun mixc d 2 trong nam; 
dn cui näm/TS Tnthng 1; 15/26 0; 15/26 

S tru?mg THCS dat  chuán mic d 1 trong 
näm; den cu6i nAm/TS Tru&ng 1;21/24 2;23/24 

9 

Xây dyng nhà van hoá xã, xOm 

S nhà van hoá xa xây trong nAm; so den cuoi 
nam/TS Nhà I ;24/25 0;24/25 

S nhà van hoá xOm xay trong näm; s dn CUOI 

näm/TS Nhà 5;287/298 5;292/298 

10 

A L Chi tiêu ye y te 

Micgiàmtflsinh %o 0,20 0,15 

S6 bác s binh quân trOn I vn dan Bác s 4,8 5,0 

T 1 TE<5 tu6i suy dinh dtröng can nng theo 
dO tuM 

% 11,3 II 

T 1 tré em dual s tui bj suy dinh duOng th 
thâp cOi (chiu cao theo tuôi) 13,3 13,3 

A lieu chi ye vç sinh mOi trtrOng 

T' 1 h dOng nuàc hccp v sinh % 98 98,5 
Trong do t 1 h dung nuàc sch % 40 42 
T 1 khu dan cu thc hin thu gom, vn 
chuyn di x& l' hoc ty x& 1 rác thai dam bào 
v sinh mOi trtr1ng 

% 75,5 80 

12 
Xây dyng chlnh quyn 

T 1 t chCrc chInh quyn cci sâ khá % - 50% trâ len 

(Kern theo 
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