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NGH! QUYET

Vê nhiiêrn vu phat trin kinh t - xã hi nãm 2022
HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SCIN KHOA XX,
NHIM KY 2021-2026, KY HQP THU TII
Can c& Lut TI chüc chInh quyn dja phitong ngày 19/6/2015, Lut tha dli
sung mt so' diu cia Lut TI ch'c GzInh phi và Luçt TI chjc chInh qin dja
phwong nám 2019;
Can thNghj quyê't SI 46/NQ-HDND ngày 16 tháng 12 nám 2020 cüa H5i
dng nhán dan huyn Kim Scm v nhim vyphát tr1e2n kinh tl - xii h5i niim 2021;
Trên cc' th xem xét các báo cáo cña Thu'&ng tryc Hôi dIng nhán dan
huyn, các Ban Hôi dIng nhân dan huyn, Uj ban nhán dan huyn, Tôa an nhán
dan huycn, VicAn Kilm sat nhán dan huyn, các ccm quan hüu quan, Báo cáo tha2m
tra cia các Ban Hôi dIng nhán dan huyn và kiln cza các dgi bilu Hi dIng
nhân dan huyn.
QUYET NGH!:
• A

4 •a

A

A

Then 1. Ket qua thtrc hiçn nniçm vi phat tnen kmh te - xa h91 narn 2021.
Chi dao t chirc thành cong cuc bu cir dai biu Qu& hi khóa XV và dai
nhim k' 2021-2026; kinh t duy trI n djnh và dat dirçrc
bi&i HDND các
mirc tang tnrâng; san xut nông nghip tip tiic &rqc müa; chiing trmnh xây
dirng nông thôn mói dat k hoach; van hóa xä hi, an sinh, phüc lqi xã hi ducic
quan tam, thirc hin d.y dü, kjp thtM các chInh sách gop ph&n n djnh diii s6ng
Nhân dan; cong tác quân sir, quc phèng, an ninh, trt tr, an toàn xà hi dugc
giü v&ng; cong tác phông, chng djch Covid- 19 diiçic trin khai quy& 1it, chü
dng, linh hoat, sang tao, hoàn thành và hoân thành vut mirc 12/12 chi tiêu
näm 2021.
Tuy vy, vn con mt s khuyM dim, han ch& Cong tác chun bj, t
chrc b.0 cir dai biu Quc hi khoá XV và dai biu HDND các cp nhim k'
2021-2026 i mt s xã, thj tr.n cOn lung tüng, cOn có cp u, chInh quyn
không n.m chic tInh hmnh; cong tác tuyn, ch9n gçi cong dan nhp ngü cOn khó
khän; tInh trng Mn chMm dat dai, Mn chim hãnh lang an toàn giao thông, hành
cap,

lang dê, hành lang lithi din, các dông song vn chua dugc giài quyt trit d;
vic xü 1 các vi phm trên dja bàn thiu kiên quy&, kjp thOi; thüc cüa mt s
ng1xri dan chua tir giác thrc hin trong cong tác phông, chng djch Covid- 19,
con vi ph?m phài xi:r pht vi phtm hành chInh; vic giâi quy& khi&i nti th cáo
mt s co quan, don vj, nhtt là & s& cOn có biu hin né tránh, ngi va ch.m,
báo cáo không kjp th&i, giâi quyt không düt dim.
Diêu 2. Kê ho?.ch phát triên kinh t - xã hi nàm 2022.
1. Hi dng nhân dan huyn thng nh.t xác djnh miic tiêu và các chi tiêu
chCi yu phát trin kinh t - xã hi nãm 2022 nhu sau:
a) Miic tiêu tng quát:
Thrc hin quy& lit, dng b các giái pháp d phát trin kinh t - xã hi;
huy dng các ngun lirc d du tu phát trin, xây drng kt cu h tang; thrc hin
tái co c.0 nông nghip g.n vâi hoàn thin các tiêu chI cüa huyn nông thôn mâi.
Thrc hin quy& lit cOng tác cãi cách hành chInh; ph& hqp tháo g kho khän,
vu&ng mc và h trçl hiu qua cho doanh nghip san xut kinh doanh. Thi:rc hin
t& các chInh sách an sinh, phi'ic lçii xã hi; chäm lo phát trin vAn hóa - xã hi,
nâng cao d&i song vt chat và tinh thin cüa Nhân dan. Nâng cao hiu hrc, hiu
qua chi dao, diu hành cüa các cap chInh quyn; cüng c quc phOng, an ninh,
n djnh chInh trj, trt tr an toàn xä hi; thrc hin có hiu qua miic tiêu kim soát
djch bnh Covid-19.
b) Các chi tiêu chu yu
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2. Hi dng nhân dan huyn ca bàn tan thành vi các nhóm nhim vi, giài
pháp trong các Báo cáo cüa Thu?mg trrc Hi dng nhãn dan huyn, các Ban cüa
Hi dng nhân dan huyn, W ban nhân dan huyn, Tôa an nhân dan huyn,
Vin Kim sat nhân dan huyn, Chi civic Thi hành an dan sir huyn, Thông báo
cüa Uy ban Mt tr.n T quc Vit Nam huyn, dng thii nhn manh các nhim
v11, giài pháp chü yu v: Phát trin nông, lam nghip và thüy san, xây dimg
nông thôn mói; Cong nghip - tiu thu cong nghip; thuong mai, djch vçi; xây
dirng kt c.0 h. tng, quàn 1 dt dai, tài nguyen, môi tnthng; thu, chi ngãn sách
và huy dng ngun lirc du tu; van hóa, xã hi; xây drng chInh quyn, câi cách
hành chInh, thanh tra, kim tra; phông chng tham nhüng, lang phi; cong tác tip
cong dan, giái quy& &m thu t cáo, khiu nai; quc phông, biên phông, an ninh,
bào dam trt tr an toàn xâ hi.
Diu 3. To chüc thirc hin
1. U' ban nhân dan huyn, các ban, ngãnh, doàn th& HDND, UBND các
xâ, thj trn xây drng k hoach cii th d t chrc trin khai, th1rc hin có hiu qua
nghl quyêt cüa Hi dng nhãn dan huyn.
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2. Thuiing trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dông nhân dan
huyn, các Di biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thic hin nghj quy&
nay.

3. US' ban Mt trn T quc Vit Nam huyn và các t chirc thành viên
tham gia giám sat và dng viên mi tang lop Nhân dan thirc hin t& nghj quyt
cOa Hi dàng nhân dan huyn.
Hi ding nhân dan huyn kêu gçi cO tn và Nhân dan trong huyn nêu cao
tinh thAn thi dua yêu niiOc, doàn kt, n lirc phAn dAu, tn diing thai c thuQn lqi,
vuqt qua khó khän, thirc hin thng igi k hoch phát trin kinh t - x hti näm
2022.
4. Nghj quy& nay dâ duçc Hi dng nhân dan huyn Kim Son khoá XX,
KS' hpp thir Tu thông qua ngày 14/12/202 1, có hiu 1rc thi hành k tü ngày duge
thông qua.!.
No'i nhIn:
- TT HDND, UBND tinh;
- TT Huyn ui';
- TTHDND, UBND, UBMTTQVN huyn;
- Các 4i biêu HDND huyii khoá XX;
- Các cci quan, ban, ngành, doân the;
- DU, HDND, UBND, UBMUQVN các x, thj trn;
-VanphàngHuynüy;
- Van phông HDND&UBND huyn;
- Li.ru: VT.
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