
HOI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYIN KIM SON Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc 

S6: 41Q-HDND Kim Scm, ngày/f tháng 12 nàm 2020 

NGHJ QUYET 
Ye nhiçm viii phat trien kinh te - xa h9l 5 nam 2021-2025 

HQI BONG NHAN DAN HUYN MM ON 
KHOA XIX NHLM Kc 2016-2021, K' HQP TH1 MU'fl SAU 
Can c&Lut Td chic chInh qityn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015; 

Can ci Lut Sa di, bd sung mç5t sc4 diu cüa Luct T chzc ChInh phz và T 
ch&c chInh quyén dja phu'ong ngày 22/11/2019; 

Trên cci sà xem xét Ta trInh sd 343/TTr-UBND ngày lltháng 12 nám 
2020 cña Uj ban nhán dan huyn ye vic ban hành Nghj quyêt ye nhim vy phát 
triên kinh tê - xã hç3i 5 nám 202 1-2025, Báo cáo thám tra cia các Ban Hç5i dóng 
nhán dan huyn và kiên cña các dgi biêu Hai  dóng nhán dan huyn. 

QUYET NGH: 

Diu 1. TInh hInh thirc hin nhim vi1 phát trin kinh t - xã hi 5 näm 

2016-2020. 
Kinh t tang tnr&ng n djnh, cci cu kinh t chuyn djch theo huâng tIch 

circ; nông nghip phát triên theo hithng toàn din, ben vUng; các nguôn lirc buy 
dng cho dâu tu phát triên tang khá; din mao  do thj và nông thôn có nhiêu dôi 
mOi; van hóa-xã hi có tiên b, an sinh xã hi, cong tác giãm nghèo, xây dirng 
nông thôn mâi dat  kêt qua tIch c1rc; diii sOng Nhân dan on djnh và duçic cãi 
thin; an ninh chInh trj, tr.t tir an toàn xã hi duccc git vftng, quôc phông, biên 
phông ducmc tang cuYng. Nàng lirc lãnh dao  cüa Dâng, hiu lirc, hiu qua quân 
1, diêu hành cüa chInh quyên duçic nâng len; h thông chinh trj và dai  doàn kêt 

toàn dan ducic cüng cô vng manh.  Dt và vuçYt 12/13 miic tiêu chü yêu 5 näm 

2016-2020. 
Tuy 4y, vn cèn mt chi tiêu v phát trin kinh t - xã hi chua dat  k 

hoach dê ra (Chi tiêu san luqng hong t1c có hat  bInh quân hang nàm). Chua 
to duqc sir dt phá trong phát triên kinh tê; thirc hin tái co câu, chuyên djch co 
cau kinh tê con chm. San xuât nông nghip van cOn manh mün, chua hInh 
thành vüng san xuât tp trung vOi quy mO hn, thiêu lien kêt trong san xuât do do 
giá trj san xuât trong linh vrc trông trQt chira cao; chuyên djch co câu cay trông, 
vt nuôi cOn chm; chän nuôi và thüy san phát triên chua ben vüng, vn cOn gay 
o nhiêm môi tru?ing; kiêm soát và phOng chOng djchbnh có nhiêu khó khàn; 
chua khai thác duqc tiêm näng, the manb  dê phát triên kinh te vOng yen biên. 
Xây dirng nông thôn mài ô mt so xã triên khai ch.m. Chua thu hiit dirge nhiêu 
các dir an cong nghip có khâ näng tao  ra tang tru&ng và thu ngân sách cho da 
phuong; so doanh nghip giâi the hoc tam dirng hoat dng cOn nhiêu. Mt so 
ngành djch v11 phát triên ch.m, chua tuong thng vOi tiêm näng; san phâm xuât 
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khu con don diu. H thng kt cu ha thng phi1c vi1 phát trin kinh tê-xà hi dä 
duçic dâu tu song cOn thiêu, chua dông b; nci d9ng xây dmg cobàn, nhât là & 
các xã cOn a müc cao; mt so quy hoach chat luqng cOn han chê, chtra that sir 
dông b, thiêu tInh lien kêt; vic quãn l quy hoach chua nghiêrn. Nguôn thu 
ngân sách thiêu tinh ben vftng. Cong tac quãn l nhà nuac ye dat dai, v sinh 
môi truong con nhiêu ton tal han chê, châm duoc khàc phuc Tinh trang 1.n 
chim hành lang dê, bãi bôi yen song, yen biên, lan chiêm dat, chuyên dôi miic 
dIch sir ding dat sai quy djnh vn cOn din ra a mt so xâ, thj trân, trong do có Ca 

mt so can b, dãng viên. Chat luqng cong tác thông tin tuyên truyên, các phong 

trào thi dua cOn a mirc d, chua sâu; vic thirc hin các thiêt chê, nep song van 

hóa, van minh a mt so noi chua tot, cOn lang phi; t' l ngui sinh con thu 3 
cOn cao, trong do có cà can b, dàng viên, cong chüc, viên chirc. Cong tác giãi 
quyêt vic lam, giàm nghèo ben vüng hiu qua chua cao. 0 nhiêm môi trumg 
do chàn nuôi, rác thai a mt so khu dan cu, trên các dOng song chua duqc xir l' 
trit dê. Ti pham, t nmn xà hi, tai nan giao thông tuy duqc kiêm chê nhung 
v.n là van de buc xic trong xä hi. An ninh tuyên bien và an ninh trên các da 
bàn trçng diem cOn tiêm an yêu to cO the gay mat On djnh. Cong tác quân sir, 
quôc phOng & mt so dja phuong có lüc chua dugc quan tam; mt sO xã, thj trân 
chua hoàn thành chi tiêu giao quân hAng nAm. 

Diu 2. Kê hoach phát triên kinhtê - xä hi 5 nAm 202 1-2025. 

1. Hi dông nhân dan huyn thông nhât xác djnh miic tiêu và các chi tiêu 
chü yêu phát triên kinh tê - xã hi 5 nAm 202 1-2025 nhu sau: 

a) Mc tiêu tong quát: 
Phát huy kêt qua dat  dugc 5 näm 2016-2020; thi dua 1p thành tIch, phãn dâu 

hoàn thành và hoãn thành vuqt müc các miIc tiêu Nghj quyét Dai hi Dàng b 
huyn lan thu XXIV; Tp trung phát triên kinh tê theo hu&ng ben vüng; quãn l 
va khai thac hieu qua vung yen biên, huy dông moi nguOn luc dâu tu xây dung 
kêt câu ha tang. Day manh chuyên djch co câu kinh tê, co câu lao dng; xây 
dirng huyn dat chuân nông thôn m&i yào nAm 2023. Phát triên toàn din các 
linh yuc vAn hóa-xã hi, nâng cao hon nüa d&i song 4t chat và tinh than cho 
Nhan dan. Chü trçng bão v môi tru&ng, chü dng 1mg phó vói biên dOi khI hu, 
thiên tai. Nâng cao chat 1ung cOng tác quân sij, quôc phOng; giü v&ng an ninh 
chInh trj, trt tr an toàn xã hOi; huàng t&i thành 1p thj xã a nhng nhim kS' tiêp 
theo; tAng cu&ng k' lut, k' cuong hành chinh trong các co quan, don vj, 
UBND các xä, thj trân; nâng cao hiu hrc, hiu qua hoat dng cüa chInh quyên, 
xây dirng chinh quyên trong sach, vUng manh. 

b) Các chi tiêu chü yêu: (Co biéu kern theo,) 
2. Hi dong nhân dan huyn co bàn tan thành v&i các nhóm nhim vii, giài 

pháp trong Báo cáo so 6711BC-UBND ngày 11 tháng 12 nAm 2020 cüa UBND 
huyn ye dánh giá ket qua thc hin K hoach phát trien kinh tê xa hi 5 nAm 

20 16-2020 và xây d%rng Kê hoach phát triên kinh te xâ hi 5 nAm 202 1-2025. 

Diu 3. To chuc thuc hin 
1. U' ban nhân dan huyn, các ban, ngành, doãn the, 1-IDND, UBND các 

xã, thj trân xây dirng ké hoach cJi the dê to chuc triên khai, thrc hin có hiu qua 
Nghj quyet cüa Hi dong than dan huyn. 
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2. Thung trrc Hi dng nhân dan huyn, the Ban cüa Hi dông than dan 
huyn, các Dai biêu Hi dông than dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyêt 

nay. 
3. ban Mt trn To quôc Vit Nam huyn và các to chirc thành vien 

tham gia giám sat và dng viên mci tang 1p nhân dan thirc hin tOt Nghj quyêt 
cüa Hi dOng nhân dan huyn. 

Hi dông nhân dan huyn kêu gci ci tn va nhân dan trong huyn nêu cao 
tinh than thi dua yêu nucc, doàn kêt, n lirc phân dâu, tn diing thii co thu.n igi, 
vuçYt qua khó khàn, thirc hin thäng igi kê hoach phát triên kinh tê - xã hi 5 

nám2021-2025. 
4. Nghj quyét nay dã dugc Hi dông nhân dan huyn Kim Scm khoá XIX, 

K' hçp thi'r Mui sáu thông qua ngày 16 tháng 12 näm 2020, có hiu 1irc thi 

hãnhtüngày 01I01/2021./. 

Nyi nhin: 
- U HDND, UBND tinh; 
- Sâ Tir pháp; 
- TT Huyn us'; 
- TTHDND, UBND, UBMTFQVN huyn; 
- Các Ban eüa I-IDND huyn; 
- Các dai  biéu I-IDND huyn khoá XIX; 
- Các c quan, ban, ngành, doàn the; 
- TTHDND, UBND, UBMTTQVN các xa, thj trn; 
- Van phông Huyn Ciy; 
- Van phông HDND&UBND huyn; 
- Liru: VT. 

Hoàng Van Thãng 



BIEU: MQT SO CHI TIEU CHU YEU 

(Kern theo Nghj quyt s *SNQ-HDND ngay16'thang/2nám 2020 cüa HDND huyn 

ST ., K hoach 5 näm 

T
Clii tieu Do'n v tinh 2021-2025 

(1) (2) (3) (5) 

Chi tiêu kinh t 

Thu nhâp bInh quãn diu ngirôi (theo giá hiên - 
1 Tr.dong 6 

hanh) den narn 2025 

2 Tong vn du tn toàn xã hi T' dng 14.908 

3 Thu ngãn sách trên dja bàn dn Ham 2025 T' dng 190 

Trong do: 

Thu tirtin si'r ding dât+ tài sãntrên dat ganliên T' 100 
 vâiQSDD

y g 

Giá tn san xdt trên 1 ha dt canh tác dn nàm 

 2025 -
Triçu dong 200 

5 San lu'Qng lining thirc Co hit bmnh quin hang näm T.n 91 .200 

6  San lirçng thüy hãi san bInh quân hang nám T.n 28.000 

A 
7 Xuatnhap khau den nam 2025 

- Giá tn, xut khu hang hôa Triu USD 35 

- Giá frj nhp khu hang hóa Triu USD 20 

8 Phát trin du lich den nãm 2025 

Trong dO: 

- S6luçitkháchduljCh Lucit 300.000 

- Doanhthuduljch T'dng 25 

Chi tiêu v van hóa xa hi 

Chi tiêu v lao dng, vic lam, giàm ngheo den 

nàm närn 2025 - 

- T l lao dng qua dào tao - -
% - 70,31 



+ Trong do: T' 1 lao dng có b.ng cp, chirng chi 25,13 

40.20 T5i' l lao dng lam vic trong khu vrc nông nghip 

% 2.49 
T 1 that nghip 

Trong giai don 
giãm 2/3 so h 

nghèo 
T l h nghèo theo chun nghèo da chiêu 

Chi tiêu ye van hóa dn nàm 2025 10 

0/ 
,0 

0/ i0 

100 
- T l xâ, phircng cO nhà van hóa 

100 
- T 1 xóm, ph6 có nhà van hóa 

88 
T l gia dInh van hóa 

T l ngu&i 1uyn tp th diic iT thu?ing xuyên % 35 

11 Chi tiêu ye gião (lVc và dào tio dn nirn 2025 

T' l trueing hçc dtt chun qu& gia 

% 

100,00 Mm non chun mirc d 1 

24,00 Mm non chun mrc d 2 

100,00 Tiu hçc mrc d 1 % 

Ti&i h9c chun mirc d 2 65,38 

Trung hQc co sr m(rc d 1 % 100,00 

Trung h9c cci s0 chun mirc d 2 12,50 

T$' 1 kiên c6 hóa trithng h9c 100,00 

12 •, •P. Chi tieu ye y te 

S6bácsitrên 1 v?ndândnnäm2025 Bác si 6,5 

s6 giuing bnh trên 1 vn dan dn nam 2025 Ghxông bnh 12,0 

Duy tn t l suy dinh dtrOng tré em drrài 5 tui (th 

thp coi) dn nam 2025 
% s 13,9 

Mirc giãm t' 1 sinh bInh quãn hang nam %o 0,15 



- T 1 bao phU BHYT dn näm 2025 90 

13 Xãy ding nông thôn mciri 

Xä 5 - S xã dt chun nông thôn mâi 

100 - T' I so x dtt chun nông thôn mài 

xa 3 S xã dat chuin nông thôn mâi kiu mu dn nãm 

2025 - 

- Huyn dat chun nông thôn mi Näm 2023 

14 
Chi tiêu Tài nguyen - Môi trtrè'ng và phát trin 
ben vu'ng den nám 2025 

% 99 - T' 1 dung nirâc hçp v sinh 

Trong do t' i dung nuOc sach % >65 

- T' 1 chAt thai rAn &rçic thu gom, xlr 1 hqp v sinh 

+ Khu vrc thânh thj % 100 

% 85 +Khuvrcnongthôn 

- 

TS' 1 khu dan cu thirc hin thu gom, van chuyn di 

xr 1 hoac t%T x1r 1 rác thai dam bão v sinh môi 

tnIYng 

% 

- 

100 

100 - 

T' 1 các ciirn cong nghip dang hoat dng có h 
th6ng xü 1 ni.rOc thai tp trung dat tiêu chuAn môi 

tmng 

15 Xây diyng Bang, chInh quyn, doàn th 

% 50% trt len - 

T' lé TCCSD, chInh quyên ca si, các cci quan trong 
h thing chmnh trj duçic xêp loai Hoàn thành tat 

nhim v 

(Ghi c/ia: Các chi tiêu v thu nhp blnh quân du ngw&i, giám t)' l h(3 nghèo, 

xáy dng tru'&ng hQc dgt chudn quc gia, xáy drng nhà van hóa xà, xóm, phd; 

chi' tiêu vy té', v môi tru&ng: Dt theo tiêu chI nóng thón mâi ti thai didm 

huyn dgt chudn nông thón mài nàm 2023). 
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