
HO! DONG NHAN DAN 
HUYN KIM SON 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ty do - Hinh phüc 

   

S: 44 /NQ-HDND Kim Son, ngày I tháng 12 näm 2020 

NGH! QUYET 
V nhim vy phãt trin kinh t - xã hi nãm 2021 

HOI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON 
KHOA XIX, K'( HQP THIY MUI SAU 

C'án c& Lut Td chzc chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015, Luát sa di 
bô sung mt so diêu cia Lut TO chc C'hinh phi và Luçt To chic chInh quyên dja 
phu'oi'ignam 2019, 

Can cü Nghj quye't s 28/NQ-HDND ngày 27tháng 12 nám 2019 cza Hi 
dOng nhán dan huyn Kim Son ye nhim vyphát trién kinh té - xâ hç3i nám 2020, 

Trên cc' sO' xern xét các báo cáo cia Thw&ng trtc H5i &ng nhán dan 
huyn, các Ban H5i dOng nhán dan huyn, U ban nhán dan huyn, Tôa an nhân 
dan huyn, Viên Kiêm sat nhán dan hzn, các cci quan hth4 quan, Báo cáo thám 
Ira cza các Ban Hç5i dOng nhán dan huyn và j5 Idén cüa các dgi biêu Hôi dOng 
nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. TInh hInh thirc hin nhim vi phát trin kinh th - xã hi näm 

Thirc hin t& các nhim vi lien quan dn Di hi Dãng b các cp thim 
kS' 2020-2025; kinh tê xâ hi m.c dü bj ánh hithng, tác dng lan do dai djch 
Covid-19 và djch tà 1cm châu Phi nhxng van ci bàn on djnh, co câu kinh tê 
chuyên djch theo huOng tIch cijc; nông nghip phát triên theo hrang toàn din, 
bn vüng, cà 2 v1i lüa dixcrc müa; cong tác phOng, chông djch Covid-19, dich tá 
1cm châu Phi, djch cüm gia cam du'çic triên khai quyêt 1it, hiu qua; phong trào 
xay drng nông thôn mai có nhiêu cô gang, thu ngãn sách nhà rnróc trên dja bàn 
vuçit ké hoach. San xuât cong nghip, tiêu thU cong nghiep, djch vi, thrnmg rnai 
duy trI, on djnh. Van hóa xã hi có tién b, darn bào an sinh xA hi, d?mi song 
Nhan dan on djnh và duxmc câi thiên. Cong tác quôc phông, an ninh, biên phông, 
TTATXH thrc dam bào. Dã hoàn thành và hoàn thành vuot müc 12/13 chi tiêu näm 2020. 

Tuy 4y, van cOn 01 chi tiêu (san hrcmg hrang thc cO hat  chisa dat kê 
hoach) và mt so ton tai, han chê: Chisa t?o ducmc sir bUt phá trong phát triên 
kinh té; co câu kinh té chuyên djch con chm; san xuât nông nghip cOn manh 
mUn, nhO lé. H thông kêt câu ha tang phiic vii phát triên kinh té xA hi cOn thiu 
va chua dông b; vic kêu gui, thu hUt dâu tu cOn han chê; chi tiêu Mu giá QSD 
dat khu 39 ha dc thU tai xâ Liru Phi.rong chi.ra hoàn thành; tin d triên khai mt 
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sé, di,r an tir ngun ngán sách huyn cOn chm; mt s xã, thj trn quàn 1 xây 
dirng Co bàn chua ch.t ch; nq xay drng Co bàn cOn lan. Chat hrçmg mt so linh 
virc van hóa - xã hi chua dáp üng yêu câu; phong trào xay drng &1i song van 
hóa, nêp song van minh trong vic cizâi, vic tang & rnt so don vj chira chuyên 
biên, cOn lang phi.,  Cong tác cài cách hành chInh, nhât là cài each thu tiic hành 
chInh con nhiêu bat cap. Cong tác quân 1 nhà ntr&c trên mt so lTnh vlrc: Xây 
drng cci bàn, quán 1 quy hoch, quân l dat dai cOn dê xày ra sai phm; vic 
phát hin, xü l, ngän chn tmnh tr?ng chuyén nhiiçing QSD dat trái phép hiu 
qua chua cao; vi ph.m, lan chiêm, xay drng trái phép hành lang ATGT, hành 
lang dé, dat cong Ich cOn xây ra & mt so dja phixong, nhât là & xã Con Thoi 
nhi.rng chua cO bin pháp ngän chn có hiu qua. Tmnh trng ô nhiêm môi trl.r&ng 
trong chän nuôi, xá, vtrt rác trén các dOng song van con xáy ra. Tinh hInh ti 
phm và tai t nn xà hi tuy dâ dtrc dâu tranh kiêm ché song van cOn tiêm an 
phüc tap. Cong tác tuyén truyên, giáo d1ic, vn dng Nhan dan thixc hin Lut 
Nghia vu Quan sir & mt sO xA, thj trân cOn han  chê; mt so xã không hoàn 
thành chi tiêu giao quân nàm 2020; vic xem xét, xu l' các tru&ng hcp vi phm 
Lut Nghia vi quân sir chua kjp th&i, chua nghiêm. Cong tác giái quyêt KNTC 
duçc t.p trung chi dao,  song van cOn mt so v viêc kéo dài, co tInh chat phirc 
t.p chua duqc giâi quyét dirt diem; vic thrc hin két 1un trong giâi quyêt don 
thu & môt so xã chua triêt de. 

Diu 2. Kê hoach phát triên kinh tê - xa hi nàm 2021. 
1. Hi dOng nhân dan huyn thông nhât xác djnh miic tiêu và các chi tiêu 

chü yêu phát triên kinh té - xâ hi nàm 2021 nhtx sau: 

a) Mijc tiêu tng quát: 

Nàm 2021 là näm du t chüc thrc hin Nghj quyt Dai hi ln thir XIII 
cUa Dáng, Nghj quyêt Dai hi Dãng b tinh lan thu XXII và Nghj quyt Dti hi 
Dáng b huyn lan thu XXIV dâ dê ra; chuân bj tot cac nti dung, diêu kin phiic 
vii to chüc thành cong cuc bâu ci.'r Di biêu QuOc hi khóa XV và bâu ctr 
HDND các cap nhim k' 2021 - 2026; tp trung phát trién kinh té toãn din; huy 
dng các nguOn 1rc cüa xâ hi dâu tu cho phát trién; xây drng kt cu h tang & 
nông thôn, tp trung thrc hin tot chucing trInh xây dirng nông thôn mâi, phn 
dâu hêt näm 2021 co them 3 xâ dat chuân NTM; day manh thu ngãn sách nha 
nuâc; nâng cao chat hrng các hoat dng van hóa, xâ hi; thirc hin tot cong tác 
an sinh xa hi và giàm nghèo; tiêp tiic day manh cal cách hãnh chInh, phOng 
chông tham nhung, lang phi; dam bâo an ninh trt tr, quOc phOng, biên phOng; 
tang cir&ng k' lut, kS' cixong hành chInh trong các co quan, don vj, UBND các 
xã, thj trân; nâng cao hiu 1c, hiu qua hoat dng cüa chInh quyn, xây drng 
chInh quyên trong sach, vIng manh. 

b) Các chi tiéu chü yu 

STT TEN CHI TIEU Don vi tinh Uc TH nm 
2020 KH 2021 

1 
San Iuqng luong thyc có ht  TAn 103.389 102.847 
Trong dO: ThOc chAt hrçmg cao TAn 89.129 89.130 

2 San Iuyng thu5', hãi san Tn 28.000 28.000 
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3 Gi trj san xut trên Iha dt canh tãc Tr. dng 177 180 
4 Thu nhp binh quân du ngu*i (Giá HH) Tr. dong 48,9 52 

s 

Thu Ngân sách nhà nu:oc  trên dja bàn 
(không bao gm thu bô sung Tr. dng 1.067.605 556.195 

Trong dO: + Thu ni dja không bao gOm 
SDDvàxs6 Tr. dng 104.586 8 1.400 

+ Thu x So kin thit Tr. dng 1.700 1.700 
+ Thu tin du gia QSD dât+ dau 

giá tài san trn dt gn 1in vâi QSDD Tr. dOng 961.3 19 473.095 

6 
Giäm t I h ngheo (theo chun nghèo da 
chiu) ti Quyêt dnh sO 59/2015/QD-TTg 1,5 

Giàm 13%h 
nghèo so vài näm 

2020 
7 S6xãduQccOngnhndtchuãnNTM xã 2;18 3;21 

8 

Xãy dung Tru*ng h9c dt chuOn Qu6c gia 4 2 
SO tru&ng MN dat  chun mic d 1, hoac 
mic d 2 trong näm; dOn cuOi näm/TS TrLrmg 2;24/25 0;24f25 

SO tru&ng TH dt chun mic d 2 trong 
nAm; dOn cu6i nàm/TS Tnrng 1; 15/26 0; 15/26 

SO trumg THCS dat  chun m0c d I trong 
näm; dOn cu6i nàm/TS Trtrng I ;2 1/24 2;23/24 

9 

Xây dng nhà van hoã xà, xóm 
SO nhà van hoá xA xây trong nam, SO 
cuOi näm/TS Nhâ I ;24/25 0;24/25 

SO nhà van hoá xOm xây trong nam; sO dOn 
cuôi näm/TS Nhà 5;287/298 5;2921298 

10 

Chi tiêu V0 y tO 

Mtcgiàmt91sinh %o 0,20 0,15 

SO bác s blnh quân trên I van  dan Bãc s 4,8 5,0 

T' 1 TE<5 tu6i suy dinh dtrrng can nng 
theo d tuOi % 11,3 11 

T l tré em dualS tuOi bl suy dinh dung 
thO thOp cOi (chiOu cao theo tuôi) 13,3 13,3 

11 

Tiêu chi VO v sinh môi truo'ng 

% 98 98,5 
Trong dO t 1 h dUng ntràc sach 40 42 

1$' 1khu dan cu thrc hin thu gom, 4n 
chuy6n di xu I hoc ti,r xcr l' rác thai dam 
bão v sinh môi trtr&ng 

% 75,5 80 

Xãy dyng chInh quyOn 
12 

T' 1 tO chirc chinh quyOn ccv a khá % - 50% trô len 

2. Hi dng nhân dan huyn cci ban tan thành vài các nhóm nhim v11, giái 
pháp trong các Báo cáo cüa Thring trrc Hti dông nhân dan huyn, các Ban cUa 
Hi dông nhân dan huyn, US' ban nhân dan huyn, Tôa an nhân dan huyn, 
Vin Kiêm sat nhân dan huyn, Chi clic Thi hành an dan sirhuyen, Thông báo 
cüa Uy ban Mt trnTô quoc Vit Nam huyn, dông thai nhân manh các nhim 
vli, giâi pháp chU yêu ye: Phát triên nông, lam nghip va thüy san, xay dirng 
nông thôn rnOi; cong nghip - tiêu thU cong nghip; thixang mai, djch vii; xây 
drng kêt câu ha tang, quàn iS' dat dai, tài nguyen, môi tnr&ng; thu, chi ngân sách 
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và buy dng ngun hrc du ti.r; van hóa, xà hi; xây drng chInh quyên, cái each 
hành chInh, thanh tra, kiêm tra; phông chông tham nhUng, lang phi; cong tác tiêp 
cong dan, giãi quyêt dcm thu to cáo, khiêu n.i; quôc phông, biên phông, an ninh, 
bâo dam tr.t tir an toán xã hôi. 

. Theu 3. To chuc thirc hien 
1. Ur ban nhân dan huyn, các ban, ngành, doàn the, HDND, UBND các 

xã, thj trân xay dimg ké ho?ch c11 the dé to chüc triên khai, thrc hin có hiu qua 
Nghj quyêt cüa HOi  dông nhân dan huyn. * 

2. Thumg trirc Hi dOng than dan huyn, các Ban cüa Hi dông nhãn dan 
huyn, các Dai  biêu Hi dông nhãn dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyêt 
nay. 

3. U ban Mt trn TO quôc Vit Nam huyn và các to chüc thãnh viên 
tham gia giám sat vá dng viên mi tang lop nhân dan thrc hin tot Nghj quyêt 
cüa Hi dông nhân dan huyn. 

Hi dOng nhân dan huyn kêu gçi cü tn ,và nhân dan trong huyn nêu cao 
tinh than thi dua yêu nuOc, doàn két, n lirc phân dâu, tn diing thai co thun lçii, 
vucit qua khó khän, thijc hin thäng lqi kê hoach phát triên kinh tê - xã hi näm 
2021. 

4. Nghj quyt nay dâ dixçrc Hi dng nhân dan huyn Kim Scn khoá XIX, 
KS' h9p thO Mithi sáu thông qua ngày 16/12/2020, có hiu hrc thi hành tir ngày 
01/01/2021./. 

No'i nhan:JL.._ 
- U HDND, UBND tinh; 
- S Ti.r pháp; 
-TTHuynu'; 
- TTHDND, UBND, UBMUQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khoá XIX; 
- Các cci quan, ban, ngành, doân th& 
- UHDND, UBND, UBMTTQVN các xä, thi trn; 
- Van phông Huyn üy; 
- Van phông HDND&UBND huyn; 
- Ltru: VT. 
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