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V nhim viii phát trin kinh t - xã hi, quc phông - an ninh 11am 2020
HO! BONG NHAN DAN HUYN
KHOAXIX-KYHQPTH1XX
Can ctLut T chic chInh quyn djaphito'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Sau khi xem xét Ta trInh so 3220/TTr-UBND ngày 16/12/2019 cza U ban
nhán dan huycn; báo cáo thám tra cüa các Ban H5i dOng nhán dan huyn và kiên
cla dgi biêu H5i dông nhân dan huyên,
QUYET NGH!:
Diu 1. Hti dng nhân dan huyn nht trI ni dung dánh giá tInh hInh thrc
hin nhim v11 kinh tê - xã hi näm 2019 Va kê hoich näm 2020 vói các miic tiêu,
chi tiêu, nhim vi và giãi pháp chü yu duçic nêu trong báo cáo cüa Uy ban nhân
dan huyn, dông thyi nhân manh mt s ni dung sau:
1. Dánh giá tlnh hInh, kt qua thirc hin nhim vi1 nãm 2019
Trin khai nhim vi phát trin kinh té - xã hii näm 2019 trong diêu kin có
nhiêu thun 1i, kinh tê vi mô on djnh, môi tru&ng dâu tu tiêp tiic duqc câi thin.
Ben cnh do, cUng không It nhng khó khan, thách thic, do diu kin thai tiêt va
tInh hInh djch bnh trên cay trông, 4t nuôi, dã tác dng b& lçii den boat dng san
xut kinh doanh cüa nhân dan. Nhixng dugc sir quan tam lânh dao, chi dao cüa các
cp, các ngành; s1r quyt tam cao, tp trung lan dao, chi dao diêu hánh cüa cá h
tMng chInh trj; sr n 1irc phân d.0 cüa nhân dan và cüa các doanh nghip, dä giành
duqc nhüng kêt qua khá quan trQng trên các linh v%rc, nhiêu chi tiêu kinh tê - xâ hi
dat và vut k hoach d ra.
Tng hp kt qua thrc hin cã näm cO 17 chi tiêu dat và vuçit ké hoach näm
2019, trong do có 07 chi tiêu vuqt'; 10 chi tiêu dat kê hoach2 theo Nghj quyêt cüa
HDND huyn d ra. Kinh té tip tiic tang tru&ng, giá trj san xuât tang 13,1%. Tái co
cAu nông nghip chuyn biên tIch c1rc. Chucmg trInh xây dimg nông thôn mOi duçc
'.Co 07 chi tiêu vuVi. Tdng giá trj ddu tu' toàn xâ h3i 1.600 1j' dng (Mic lieu 1.350 t dng); Thu
ngán sách trên dja bàn d4lt trén 280 tj dóng (Mic lieu 189,4 1)) dong) ;T l thôn, to DP vOn hOa 87,5% (So
vái Ku 85%); T l lao dng qua dào tqo 64% (MT 50%); Giái quyêt vic lam d'gt 2.024 id (KH 1.500);
Giám tj) l h nghèo 2,08% ('KH 1-2%); Co 6 xa dit chuán nOng thôn ma! (Vu'qt KH 5 x4);
2
Co 10 chi tiêu dat: TOng san htQng hrong thyc On djnh 10 van tOn; 7)) l gia dInh vOn hOa 90% (So vói
KFI9O%,); 7)) l gia dinh th thao 41% (KFI4J%); 7')) l Ire em dzthi 5 tui suy dinh dufing dtrói 10% (KH
10%); S giu'e)'ng bnW1 vgn dan dgt trên 25,8 gizthng (KB 25,8), cO 25 xO dgt chudn QG v y tè; T)) l
ngithi dOn tham gia BRYJ' 92%, 2 xO NTM ndng cao (Dçzt); 7)) l chdt thai rn du'çic thu gom "Dgt 97%);
l))ldachepharimg50%.
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sir tp trung cao cüa Ca H thng chInh tn, chi dao quy& 1it, dng b theo khung k
hoach, két qua rO net hm các näm truâc, d kin có 6 xã v dIch, 2 xä con iai dat trén
85% thim v cüa khung kê hoach dê ra. Các linh vrc cong nghip, thuong mai, djch
vi, du ljch dat cao. Các chi tiêu ye thu ngân sách trên da bàn vuçlt 48% so vth k
hoach va Tong giá trj dâu tu toàn xã hi 1.600 t dng tAng 28%, dat cao nht tü
truóc den nay. Xüc tiên dâu tu dat nhiu két qua quan tr9ng, theo huóng thu hut các
dr an dâu tir trçng diem, chiên lugc, tinh lan tOa cao. Các lTnh virc van hóa- xà hi
chuyên biên tIch cijc, chat li.rqng giáo dic toàn din di.rçc gitt vng, giáo duc mUi
nhç)n dat thành tIch cao; chat hrçmg khám, chfta bnh cho nhân dan duçic nâng len;
dào tao nghê, vic lm, giãm nghèo vuçit k hoach d ra an sinh xä hi dam báo.
Quôc phOng, an ninh duçc git vtng.
Tuy 4y, tInh hInh kinh tê, xã hi 11Am 2019 cOn nhüng tn tai, han ch&
Co 05 chi tiêu không dat kê hoach dê ra, gôm: TAng tru&ng giá trj san xut dat
13,1% (So vi KH 16,3%); Thu nhp bInh quân dâu ngui 39 triu dông (KB 41
triu dong); Giá trj san xuât bInh quân trên dcm vj din tIch 90 triu dngIhaJnäm
(KB 95 triu/ha); Xây dimg trumg chu.n Quc gia dat 5 trithng (KH 6 trtthng);
Xây dirng xA NTM kiêu mu (KH 1 xA). Nguyen nhân do vic xây drng Kê hoach
nAm 2019 theo 1 trInh miic tiêu K hoach (Nhim kSr 2015-2020), nên dua ra các
chi tiêu ké hoach & mirc cao so vói diêu kin thirc tê. M.t khác, chua lu&ng ht
nhüng thách thüc cUa tInh hInh djch bnh, dc bit là djch tã 1cm Châu phi.
Ch.t hrqng tang trumg cOn phii thuc nhiêu vào dâu tu. San xuât nông nghip
chua vüng chc; to chüc lien kêt san xut, k& ni thj trtr&ng cOn han ché. Djch tà
lcm Châu phi din biên phüc tap, lay nhim gia tAng, tat câ các xA, thj trân du bj
ành his&ng cüa djch tà 1cm Châu phi. Kt qua thrc hin xây d1mng nông thOn m&i
chua thirc sir ben vftng a mt s xA; Chi tiêu xây drng xA NTM kiu mu chua hoàn
thành; t' l doanh nghip, HTX hoat dng yêu kern cOn cao. Cong tác quãn 1 dat
dai, tài nguyen cOn han chê; viêc giâi quyt rnt s dmi this, xü l các tInh tranh lan
chim, tái 1n chim, tranh chap dat dai cOn chm yà chixa triêt dê. Cãi cách hành
chInh & rnt s m.t, lTnh vrc chiza thirc sir dàp ing yêu câu. TInh hlnh an ninh, trt
tçr xA hi cOn tim n, ph&c tap din bin khó lung.
NhUng khó khAn hn ch cüa nAm 2019 xuât phát tir cà nguyen nhân khách
quan, nhixng chü yu vtn là nguyen nhân chU quan: Trong cong tác lAnh dao, chi dao
và t, chüc thrc hin nhim vi cUa mt so dcmn vj, dja phuing, cOn thiêu sir quyêt 1it
và chü dtng. Phd k& hçp giia các phOng, ngành và dja phtrcmg cO mt chua dông b
cht chê. Cong tác tham mixu cUa mt so phông, ngành chua chU dng, chat lucing
tham muu chisa dat yêu câu.
2. Mt s chi tiêu chü yu 11Am 2020:
- TAng tru&ng tong giá trj san xuât 13,3%; Thu nhp bInh quân dâu nguôi 40
triu dng; San hrqng luong th?c duy trI n djnh 10 van tan; Giá tn san xuât bInh
quân tren don vj din tIch 90 triu dng/haJnam; Thu ngân sách trên da bàn dat 300
t dng; Tong giá tn dâu tu toàn xa hi 1.600 t dông.
- T 1 thôn, TDP vAn hoá: 88%, t 1 gia dInh vAn boa 90%, t 1 gia dInh the
thao 45%; Xây drng 05 trix&ng dat chun Quc gia; Giàm t' l h ngheo 0,5-1%;
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giãm t 1 h c.nnghèo 1%; TS' i dan s tham gia báo him y t dat 93%; 100% s
xã dat chuan Quôc gia ye y tê; T 1 tré em dui 5 tuôi suy dinh duàng dtrâi 8,8%;
Giãi quyêt vic lam trên 1.500 lao dng; T' l lao dng qua dào tio dat 69%;
- T l chat thai ran dugc thu gom dat 97%; Tr l d che phU rirng dat 51%.
- Phân dâu xây drng huyn dat chuân nông thôn mâi; Co them 01 xã dat chun
NTM nâng cao, 1 xã dat nông thôn mâi kiu mu; 2 xã con 'a dat chun nông thôn
mth trong 6 tháng dâu näm 2020; xây drng 30 khu dan cii mu và 250 vu&n miu. Co
them It nhât 3 san phâm tham gia chung trInh OCOP dat tiêu chI tü 3 sao tr& len.
- Xây drng100% dcrn vi dat an toàn lam chü, sn sang chin du.
3. Nhirn viivà giãi pháp chü yu:
3.1. Phat trien kinh te:
3.1.1. Nông, lam nghip, thüy san:
- Tiêp tiic day manh sap xêp 'ai san xuât nông nghip, rà soát, chuyn di c
câu cay trông, san phâm phü hçp vi 1ç'i the, nhu câu thj tril?Yng, thIch lrng vói bin
dôi khi hâu, dê hinh thành các vüng san xuât nông nghip hang boa tp trung, có
lien kêt; khuyên khIch phát triên nông nghip sach, nông nghip hthi ccy. Day manh
chi dao phá b thra nhO thành thi'ra l&n. Tang cung iTrng diing khoa h9c cong ngh,
si'r diing giông näng suât và chat huçing cao; giãm sir diing các l°ai phân bón vô cd,
hóa chat bào ye thuc 4t.
- To chirc iai san xuât chän nuôi theo hu&ng linh hoat ye di tiiçing nuôi, quy
mô dan theo nhu câu thj trtx&ng; tang cumg quân l, giám sat, giãm tôi da phát triên
dan 1cm trong khu dan cii khi chua có vc xin phOng chông djch tã 1cm Châu phi.
Phát triên ben vftng các chuôi lien kêt chàn nuôi ign, bO, gia cam trang trai, kiêrn
soát chat chè ye bào v môi tnr&ng. Phát huy hiu qua h thông các co s& giêt mô
ttp trung gia süc, gia cam, bão dam an toàn v sinh thrc phâm; giám sat và kiêm
soát djch bnh hiu qua; quãn l chat chë vic si:r diving thuôc thu y và các chat phii
gia, chat cam trong chän nuôi.
Tiêp tiic tp trung cao, chü dng các bin pháp cap bach phông chông djch tà
lgn Châu phi, nhât l các giâi pháp khoanh vüng, không chê, nhât là không dê xâm
nhim vào các trang trai chän nuôi tp trung; kiên quyêt kiêm soát không tang dan,
tái dan in nhUng nai có nguy co büng phát djch cao. Tang cu?ng cong tác tiem
phOng cho dan gia sñc, gia cam, xu l nghiêm các don vj, cá nhân yêu kern trong
thirc hiên chi tiêu kê hoach dé ra
- Dy manh phát triên trông rung nguyen lieu theo hucng thârn canh, sü diing
ging có näng suât, chat liiçmng cao; khuyên khIch phát trién lam nghip da chirc
näng, trng thng kêt hçmp chàn nuôi, trông cay an qua; phát triên các mô hInh nông
lam k& hçmp, gan yài khai thác rung ben vC1ng, du ljch sinh thai.
T chüc quàn 1, bâo v nghiém ngt din tIch rrng rung tir nhiên hin có, bâo
v rung phOng h du nguOn, rrng phOng h yen bien và cong tác, phOng cháy chüa
cháy rirng tai gc, xü 1 dirt diem các vii vic tranh chap, lan chiém dat, rrng trái
phép, xu l nghiêm các hành vi vi phm Lut BV&PTR.
- Dy manh thijc hin Dê an nãng cao cat hugng nuôi trOng thüy san, quan tam
giãi pháp khai thác hiu qua din tIch Mt, m.t nithc, tang n.ng su.t va giá trj trén
don vj din tIch. Tiép phi hçmp thirc hin xây dirng càng cá Cua Nhisçmg, khu neo
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du, ht tng ciim cong nghip djch vi hu cn ngh cá Cm Nhuçing; thirc hin các
giài pháp cp bach v chng khai thác thüy san bt hçip pháp; tang cu?mg thanh tra,
kim soát các hoit dng khai thác thug san.
3.1.2. Chi.rang trInh MTQG xây dirng nông thôn mói:
Tp trung chi dao dy mtnh th?c hin Chucmg trInh MTQG xây dirng nOng
thôn mi ngay tt'r nhiing tháng du nãm 2020, trQng tam là xay dirng huyn dt
chun nông thôn mdi. Trong do dc bit quan tam du tu kjp thai các cOng trmnh kt
c.0 h. tng theo ni dung l trInh d an dã xây dirng. u tiên phát trin các chui
lien kt san ph.m nông nghip chü hrc, nhân rng các mô hInh san xut theo hucng
nông nghip hftu co, VietGAP, cOng ngh cao g&n vài xây dirng thucmg hiu san
ph.m, có truy xut ngun gc; tip cn và 1rng diing các cong ngh cüa Nông
nghip 4.0 vào t chrc san xu.t hang hóa trong Chucmg trInh OCOP. Thu hut các
doanh nghip tham gia vào chui giá trj san phm, nh.m to sr lien k& chat chë
cüng chia së lçii Ich cüng phát trin bn vüng. Huy dng các ngun lirc, dy nhanh
tin d hoàn thin các tiêu chI xây dirng huyn nông thôn mdi; xâ nông thôn mâi và
các xà nông thôn mâi kiu mu, nông thôn mâi nâng cao. Phát huy và nhân rng
các mô hInh xây dirng khu dan Cu nông thôn mâi kiu mu, vut'm mau có tInh lien
kt vüng gn vâi tua tuyn trãi nim nhirn phát huy hiu qua san xut theo huàng
hang boa.
3.1.3. Phát trin cong nghip; Thi.wng mai djch vit:
Tip tic triên khai hiu qua Nghj quyêt s 86/201 8/ND-HDND ngày
18/7/2018 cüa HDND tinh v mt s chInh sách phát trin cOng nghip, tiu thu
cOng nghip tinh dn näm 2025 và nhüng näm tip theo. Dy nhanh tin do các dir
an du tu cong nghip. Tang cung quãn l, cim cOng nghip, huy dng ngun vn
du tu h thng h tng các ciim cOng nghip, to thun lqi nht cho thu hut du tu,
1p d.y 100% din tIch san xut tai Ciim cOng nghip btc Crn Xuyên; tIch crc
quáng bá thu hut du tu vào Ciim cong nghip Cm Nhi.rqng.
- Tip tic dy nhanh tin d thirc hin các dir an djch vi và du ljch trng dim
ti Thj trn Thiên Cam. Chü dng t chrc 1p diu chinh Quy hoch nhüng 10 dt
chixa du tu ti Khu du ljch Nam Thiên Cm, dam bão phü hp vi xu th phát trin
du ljch kt hçip do thj hin nay; Hoãn thânh Quy hoach; d xu.t h trq ngun v6n
du tu cüa tinh, ngun tài trg cUa các nhà du tu, d t chác thirc hin vic sp xp
di d?ii h thong & quán d9c b bin tai Khu du ljch Nam Thiên Cm trong thai gian
sm nht. TIch cuc xüc tin du tu các dir an vào các quy hoach du ljch, quy hoach
thucing mi, djch vy., gtn vth kt n6i và nâng cao hiu qua cong tác xüc tin thuang
mti. Chü tr9ng lam t& cOng tác quàn l quy hoch và hot dng xây dirng, dc bit
là các quy hoach chin lucic và các yang ti&m näng phát trin. Tang cuäng cOng tác
kim tra thj tru&ng, an toàn thrc ph.m, chü dng dr báo tInh hInh thj tru&ng, theo
dOi dam bão bInh n cung - cu hang hóa trên dja bàn.
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3.1.4. Quãn 1 tài nguyen, khoáng san; môi tnthng:
- Tiêp tic nâng cao hiu qua quãn 1 1mb virc khoáng san, dat dai, môi truông,
day nhanh thirc hin vic cong nhn la dat a trixóc ngày 18/12/1980, dam bão dn
3 1/12/2020 hoàn thành 100% din tIch dat a truóc ngày 18/12/1980 cUa nhân dan.
Chü dng rà soát, diêu chinh Quy hoach sü diing dat, dam bão phü hqp vOi các quy
hoach chung, quy hoach phát triên ngành, linh vijc tao thun lçii trong quãn 1 và
thu hut dâu tu. Tang cuang cong tác giài quyêt ton dQng, lan chiêm, tranh chp dat
dai; kiêm tra, giám sat dir an dâu tu sau khi dugc giao dat, không d tInh trng lang
phi qu dat; thirc hin tot quy chê phôi hçip quãn 1 khai thác cat, sói, xi:r 1 nghiêm
vi phm; Nâng cao chat luçing cOng tác 1p k hoach sir diing d.t, diu chinh mic
dIch sCr ding dat, bâo dam sat vâi thirc tin và djnh hithng phát triên.
- Thirc hin hiu qua Dê an quãn 1' chat thai trên dja bàn, lam tot phân loai rae
thai dâu nguôn; tang cuang giám sat chap hành pháp 1ut mOi trithng tai các Co s&
chän nuôi t.p trung, các co sa san xuât có nguy Co gay ô nhim môi tri.thng trên dja
bàn. Tiêp tiic dê xuât huy ctng ngun vn du tu xây dimg, nâng cp H thng cp
nuóc sinh hoat khu virc các thj trn (Thj trn Cam Xuyên, Thiên Cam) và vüng ph
can, dáp irng Ca ye quy mô cong suit và ch& luçmg,tiêu chun, dam bão phic vi
nhãn dan, pan du nâng t 1 h dan si'r diing rnróc hçip v sinh len 98%, si:r ding
nuac sach 60%.
3.1.5. V quân lb', diu hành ngân sách; du tu; phát trin doanh nghip và
kinh tê tap the.
- Triên khai quyêt 1it nhim vi thu ngân sách ngay tü dâu näm; tang cumg
phôi hçip giUa ngành thu vai các co quan chüc näng trong cOng tác quãn l thue,
chng that thu ngân sách, quãn 1 chat che các khoãn thu, phân dâu thu dung tiên d.
Kjp thai phãn bO, giao d toán chi ngân sách 2020 theo Nghj quyêt HDND huyn; tO
chüc diêu hành ngân sách dam bão chit chê, tiêt kim, phü hp vói tiên d thu.
- Tp trung hoàn thin các thu tiic dâu tu, quy hoach, thu tVc dat dai day
nhanh tin d triôn khai các dr an dâu tu tr9ng diem chiên luc tai Thj tran Thiên
Cam và Khu du ljch Ké G, dc bit là chi dao hoàn thin thu tiic dâu tu, quyêt tam
kh&i cong Dir an Khu khách san cao tang cüa Tp doàn FLC trong dip k nim
Ngày thành 1p Dàng Cong san Vit Nam 03/2/2020. Tiêp tçic hoàn thin thU tVc
dau tu các dr an phát triên khu dan cu (Khu do thj yen Song Hi GDD; Khu dan cu
nut giao thông QL 1A tai Cam Vjnh; Khu dan cu TDP Trân PhU Thj trân Thiên
Cm), sam triên khai thrc hin. Chi dao quyêt lit cOng tác bOi thuang, GPMB, chU
dng tao qu dat sach cho nhà du tu day nhanh tiên d thxc hin, sam dua d? an
vao boat dOng, tao dông luc cho phat tnen kinh tê - xã hôi Tiep tue day manh buy
dng mci nguOn lc cho dâu tu phát triên kinh te - xã hi, nhât là xä hi boa dâu tu
ha tng ciirn cOng nghip, giáo dc, y tê, h tang thuong mai, djch v11, du ljch, do thj
và kt c.0 ha t.ng trong chuong trInh xây d%rng nOng thôn mOi.
- Thirc hin dOng b các nhim vi1 giãi pháp phát triên doanh nghip vá kinh tê
t.p th; t chirc rà soát phân loai, dê ra các giái pháp thiêt thirc cUng cO, nâng cao
cht luçmg hoat dng hqp tác xã, phan dâu nang sO hqp tác xâ boat dng loai tot,
kha len 60%, xây dirng 01 hp tác xà kieu mâi, dông thai tp trung xfr 1 các hqp
tác xã hoat dng không dUng quy djnh pháp lut.
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3.2. Các linh vuc van hóa - xa hôi:
- Nâng cao chat lixçmg phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng dyi sng vn
hóa". Bâo ton và phát huy tot các di san van hóa 4t th, phi vt th, d.c bit là các
di san van hóa dã duçc UNESCO cong nhn. Dy manh phát trin phong trào th
diic the thao quân chüng trén dja bàn; gn vOi Cuc 4n dng "Toàn dan rèn 1uyn
theo guing Bác Ho vT dai"; nâng cao ch.t lucing các boat dng thông tin, truyn
thông; Chân chinh cOng tác quãn 1 nba nuOc ye l hi, quán trit thrc hin nghiêm
Chi thj s 05/CT-TTg ngày 09/02/20 18 cüa Thu trnng ChInh phü v dy mmnh thirc
hin nép song van minh trong vic cuâi, vic tang. T chüc t& khai thác hiu qua
co so h tang và nâng cao chat hxqng hoat dng tai các khu di tIch, thing cãnh, van
hóa tam linh, các khu du ljch bin nhm thu hut khách du ljch.
- Th%rc hin hiu qua sp xp h thng truOng, lOp mm non và ph thông theo
Dê an dáp i'rng thu câu hçc tp cüa than dan; nâng cap cx sO ha thng, sp xêp dôi
ngQ giáo viên dam báo can dOi, hçip i, on djnh cho toàn ngành; tang cumg xây
dirng trirOng chuãn Quôc gia, truOng tr9ng diem, dam bão th?c hin theo Ké hoach
ra. Dy math cOng tác phân 1ung, huOng nghip, dào tao theo thu cu xã hi,
dc bit chO trong cOng tác phân 1ung hçc sinh sau trung h9c co sO, djnh huOng
nghê nghip 0 trung hçc phô thOng. Tip tiic di mOi phucing pháp, hInh thjrc t
chirc dy hçc; nâng cao chat luqng day và hçc ngoi ng; thng cii0ng irng diing
cOng ngh thông tin trong giâng day, nghiên cOu và quân 1$'.
- Tip tVc th%rc hin các giãi pháp nâng cao chat 1ung djch vii khám, cha
beth; huy dng ngun 1irc du tu nâng cp Bnh vin và th1rc hin có hiu qua vic
tip nhn và trin khai các k5 thu.t duçic chuyn giao theo D an bnh vin v tinh
tai Bnh vin da khoa huyn. Dy math thc hin cãi cách hành chInh, 1rng dirng
CNTT trong quân 1 khám chuia bnh, quãn 1 hành nghê, quãn l sOc khóe nguOi
dan. Tang cuOng cOng tác an toàn v sinh thirc phm, phông chng dch, dc bit là
các beth djch müa he nhis beth sOi, thüy du, tay chân ming, tiéu chãy, phát hin
sOm, kjp thOi khng ch khOng d djch lOn xây ra.
- Nâng cao chit luqng và hiu qua cOng tác dào tao nghê, dáp Ong thu câu lao
dng k thut cho thj truOng lao dng. ChO trpng các hoat dng tu van, giOi thiu
vic lam; phát huy hiu qua boat dng cüa san giao djch vic lam, gop phân tIch cijc
kt nOi cung - cu lao dng. Thirc hin day dü chê d, chInh sách cho dOi tuqng
ngu&i có cOng, tp trung, rà soát, giãi quyt co bàn h so chInh sách dang con ton
d9ng. Tip tiic thirc hin dng b và hiu qua các chInh sách, chuong trInh ye giãm
nghèo, dy math cong tác dào tao ngh& nâng cao kin thOc cho nguOi nghèo dê tao
vic lam tai ch; trin khai có hiu qua Nghj quyêt cüa HDND tinh ye mOc hO trq
thirc hin dir an h trq phát triên san xuât, da dng boa sinh kê và than rng mO
hInh giàm nghèo; chü tr9ng kêu g9i tài trç, h6 trçl, két hçip vOi các chInh sách hin
hành, d thijc hin hieu qua Kê hoach giàm nghèo trên dja bàn
3.3. Day math cái cách hành chinh:
T.p trung hoàn thành vic sp xêp, sap thp các don vi bath chInh cap xã, bO
trI và giài quyt (Tn du) s.p xp can b, cOng chuc cap xà dam báo theo l trinh
quy djnh, nhm tinh gçn, nâng cao hiu qua, hiu lrc to chOc b may; thirc hin tinh
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giãn biên ch dam bão 1 trInh theo tinh th.n Nghj quy& 1 8-NQ/TW và s 19NQ/TW. Triên khai thrc hin hiu qua Ngh quyêt cUa HDND tinh quy djnh ye so
krçing can b, cong chiLrc, chüc danh, müc khoán, phii cap khOng chuyên trách cap
xã, thôn, to dan phô; sap xêp tinh giãn to chirc b may theo tinh than cüa Hi nghj
Trung ilang 6. Thirc hin tot nhim v cãi cách thu tiic hành chInh, nâng cao hiu
qua cung cap djch vi cong tri1c tuyên müc d 3, 4 cho doanh nghip; nâng cao hiu
qua 4n hành c chê mt c1ra và Trung tam hành chInh cOng cp huyn, tip t1ic
triên khai thành l.p trung tam hành chInh cong cap xä, dông th?yi tang cu?ing kim
tra chân chinh, nâng cap trang thiêt bj, nâng cao hiu qua hoat dng mt cüa, mt
cia lien thông và thirc hin cOng vi cüa can b cOng chi'rc ô các don vj và dja
phucrng, có bin pháp xi:r l, khäc phiic nh&ng htn chê trong thai gian qua, nhât là
chap hành k5 lutt, k cllcmg hành chinh.
Day manh và nâng cao hiu qua CCHC, chat krçmg djch vii cOng gän vói cài
thin môi tru&ng kinh doanh, thu hut du tu. Tip tiic rà soát don giãn hóa TTHC,
ctây math irng diing CNTT trong thirc hin TTHC. Tang cr?ng kiêm tra cong vi, k'
lust k cucing hãnh chInh; chü trçng xây dirng van hóa cong sâ, nâng cao tInh chuyên
nghip, tinh than thai d phi1c vçi cüa can b cong chrc vâi ngtthi dan, doanh nghip.
3.4. Cong tác thanh tra; tu pháp:
- Nâng cao chat luqng cong tác thanh tra, kiêm tra; chu trpng rà soát, kim tra
vic xây drng, thirc hin ké hoach thanh tra chuyên dê, thanh tra trách thim quàn
1' nhà nixOc dôi vri các ngành và dja phuong, thanh tra dt xuât và xi:r 1 kjp thôi
khi phát hin có dâu hiu vi phm pháp lu.t. Tang cu&ng don dôc, kiêm tra vic
thirc hin các kêt 1un, kiên nghj sau thanh tra, kiêm toán. Tiêp tiic ttp trung chi dao
giãi quyêt dirt diem các vii vic tn dong; tang cu?ng chi dao cong tác tiêp cong
dan; chü trçng cong tác tu van, h trç các don vj, dja phuong giâi quyêt, tháo g
khó khan, vuàng mac khi giài quyêt các vii vic phuc tap; xu 1' düt diem các vi
vic tOn dçng kéo dài; giãi quyêt kjp thai khiêu nai to cáo co s& ngay tü khi mâi
phat sinh. Don dOe tO chüc thirc hin nghiêm tue các quyêt djnh giâi quyêt khiêu nai
th cáo, dam bào k 1ut, k cuong, tao niêm tin eho nhan dan, gop phân han chê don
thu khiêu nai to cáo.
- Tiêp tic nãng cao chat luqng tuyên truyên, phO biên giáo dic pháp 1ut; lam
tot cOng tác dang k, quàn l h tjeh; thi hánh pháp 1ut; tr giñp pháp l cho nhân
dan và doanh nghip. TO chuc kiêm tra, giám sat chat chë vic tuân thu quy djnh thu
tiic hânh chInh ye tu pháp, thanh tra, phông chOng tham nhung, lang phi;
3.5. Quc phông, an ninh
Day math tuyên truyên và thirc hin hiu qua phong trào toàn dan bâo v an
ninh T qu6c dap lrng yêu câu thim vi1 trong tInh hInh mdi. Duy tn che d trirc
ban, trrc sAn sang hrc luqng lrng phó vâi các tinh huOng xày ra trên dja bàn, tuyt
d6i khOng chü quan, mat eánh giác; gi vng On djnh tInh hIth phiic vi phát triên
kinh t - xã hi. Chi dao lirc luçcng chIrc nng kjp thai xây dirng chuang trInh, kê
hoach, phi.rang an dam bâo ANTI phü hçrp yêu câu dOi vai fiirng dja bàn; thuang
xuyên nm tmnh hInh d chü dng tham muu; bO trI dü lic lugng tai các dja bàn
trçng dim; kjp thai xü l các vi vic phát sinh; tuyt dOi khOng dé xáy ra diem
nóng, lam mat On djnh tInh hInh.
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Tang ci.thng các boat dng du tranh trn áp ti phm, nh.t là các phan tr phán
dng, ti phm xã hi den, tin dung den, kinh doanh pháo nO, t nan xâ hi, ma tüy,
dánh bac, vi phm ye môi trueing và an toàn v sinh thirc phm. Thirc hin dng b
các bin pháp kiêm chê và lam giãm tai nin giao thông, kim soát tài trçng Xe,
phông chông cháy no; giâi quyôt ca bàn tInh trng khai thác, kinh doanh khoáng san
trái phép trên dja bàn.
Diu 2. T chfrc thurc hin
- Can cir Nghj quyt, UBND huyn t chirc và chi dao các c.p, các ngãnh trin
khai thic hin có hiu qua.
- Thx?mg trrc HDND, các Ban HDND và các dai biêu HDND huyn trên cci
sâ chirc nàng, nhim vi, quyên han theo 1u.t djnh, thung xuyên don d&, kim tra,
giám sat UBND và các ngành trong qua trInh thirc hin nghj quyêt.
- D nghj UBMTTQ huyn và các t chüc thành viên tIch circ dng viên nhân
dan phát huy vai trô lam chU, tang cuông khi dai doàn kêt toàn dan, phân dâu thrc
hin thing li k hoach Nhà nithc nàm 2020; dng th?yi tham gia giám sat các boat
dng cüa Co quan nhà nuâc, dai biu dan cfr và can b cong chüc.
Nghj quy& dâ duc Hi dng nhân dan huyn khóa XIX, KS' h9p thi.'r 10 thông
qua ngày 20/12/20 19.
Noi nhimn:
- TT. HDND, UBND tinh;
- DB HDND tinh bu tai huyn Cm Xuyên;
- Các Si: Tu pháp, Ké hoach Dâu ti.x, Tài chInh;
- Trung tam Cong báo tinh, Vp. HDND tinh;
- TT. Huyn Oy, iT HDND huyn;
- Chü tjch, các PCT và UV UBND huyn;
- UBMTTQ và các Doân the huyn;
- Dai biêu HDND huyn;
- PhOng: TC-KH, Di pháphuyn;
- Các phOng, ban, ngành cap huyn;
- IT. HDND, UBND các xä, thj trân;
- Luu: VT, TC-KH.
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