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GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ 3,
HĐND HUYỆN KHÓA XII
Để đánh giá sát đúng những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong
việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN trong năm 2021, qua đó rút kinh
nghiệm, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, khả thi nhằm
thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 để HĐND huyện xem xét, quyết định, Chủ tọa kỳ
họp nêu ra một số nội dung trọng tâm mang tính gợi ý để đại biểu tham dự kỳ họp thứ
3, HĐND huyện khóa XII tham khảo như sau:
1- Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021:
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng an ninh trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai liên tiếp xảy ra, đi sâu phân tích
nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt hoặc đạt thấp.
- Tình hình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do
diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid 19.
- Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới,
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
- Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
- Hiệu quả thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; sự phù hợp về
phương pháp, hình thức hỗ trợ thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo;
kết quả giảm nghèo năm 2021.
- Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất cho người
dân vùng bị ảnh hưởng.
2. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2022:
- Sự phù hợp về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
- Phương án ứng phó trước diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19; việc thực
hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19, các giải pháp khôi phục các ngành kinh tế.
- Giải pháp nâng cao công tác quản lý về tài nguyên, môi trường….
- Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phòng,
chống cháy, nổ…; giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật,
nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi
trường, ma túy, cờ bạc…

- Giải pháp đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các
cơ quan tư pháp….
- Giải pháp thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững, đầu tư y tế cơ sở để trưng
dụng điều trị dịch bệnh Covid 19.
- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng
chính quyền số, cải cách hành chính….
3- Hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021,
kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách và vốn đầu tư năm 2022. Tính khả thi của các
công trình và hiệu quả của các dự án sau đầu tư.
4- Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, thực hiện Kế hoạch sử
dụng đất, công tác bảo vệ môi trường năm 2021, công tác thu, quản lý, sử dụng các
nguồn Quỹ trên địa bàn huyện năm 2021.
5- Danh mục dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung
danh mục chuẩn bị đầu tư công năm 2022.
6- Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo của tổ chức và công dân.
7- Hoạt động của các cơ quan nội chính, trọng tâm là lĩnh vực điều tra, truy
tố, xét xử và thi hành án.
8- Hoạt động của HĐND, các Ban, đại biểu HĐND huyện, nhất là hoạt động
giám sát, hiệu quả, hiệu lực sau giám sát.
9- Hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của UBND huyện năm 2021.
* Ngoài các nội dung trên, đề nghị đại biểu tham gia góp ý, đề xuất thêm
những vấn đề mà mình quan tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN; quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

