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Kbang, ngày 15 tháng 4 nám 2021

BAO CÁO
Thm tra các báo cáo, diy thão nghj quyt do UBND huyn
trInh ti K' h9p thir Mithi bay (tong kêt nhim k5') - HBND huyn khóa VII
(Vé lrnh vy'c kinh tê - xa h5i)
Thirc hin sr phân cong cüa Thu?ng trrc HDND huyn ye chuân b ni dung
và các diêu kin cho KS' hpp thir Muäi bay (tong kêt nhim kS') - HDND huyn
khóa VII, Ban Kinh tê - Xâ hi HDND huyn dà to chüc cuc h9p dê thâm tra báo
cáo, dir thão nghj quyêt do UBND huyn trInh ti K5' h9p. Trên cci s xem xét báo
cáo, dir thào ngh quyët; S' kiên thào 1un cüa các thành viên trong Ban và giãi trInh
cüa các c quan có lien quan; Ban Kinh tê - X hi HDND huyn báo cáo kêt qua
thâm tra nhix sau:
1- Báo cáo cong tác chi do, diu hành và kt qua thrc hin chuc näng,
nhim viii cüa UBND huyn nhim k3' 2016 - 2021 (Báo cáo sO 125/BC-UBND
ngày 14/4/202 1 cüa UBND huyn).
Ban Kinh t - Xä hi HDND huyn co bàn thng nht vâi kt qua thrc hin
chirc nàng, nhim vii ci'ia UBNID huyn nhim k5' 2016 - 2021 ye linh vic kinh tê xàhOi.
Trong nhim k5' qua, ben canh nhng thi co, thun igi, vic thc hin nhim
vii cUa UBND huyn con gp không It nhUng khó khàn, thách thc: Thiên tai, djch
bnh, sir diên biên phirc ttp cUa thOi tiêt, näng htn, mua lü thung xãy ra, giá Ca CC
mt hang nông san chU lc cüa huyn khOng on djnh, dc bit là dai djch Covid-19
d tác dng mtnh m den mci mt cüa däi song xà hi. Song vài sr vào cuc cUa
cà h thông chInh tr, sir dông tInh cüa cong dOng doanh nghip và các tang lap
nhân dan trong huyn, dc bit là six n 1irc rat lan trong chi dao, diêu hành cüa
UBND huyn, kinh tê - xà hi cüa huyn trong 5 näm qua lien tçic phát triên, tôc d
tang truâng kinh tê bInh quân hang nam giai don 2016 - 2020 dtt 7,85%. Thu nh.p
bInh quân dâu nguñ dt 40,034 triu dông, vuçit 10,63% chi tiêu. Co câu kinh tê
chuyên djch hgp và phü hqp diêu kin thic të cUa huyn. Chucing trinh mic tiêu
Quôc gia ye xây dixng nông thôn mâi duçc quan tam triên khai thc hin dà lam
thay dôi rO net b mt nông thôn và nâng cao di song yât chat, tinh than cho nguñ
dan. Các chinh sách an sinh xà hi dugc trien khai thirc hin kjp thai, có hiu qua,
gop phân on djnh cuc sOng nhân dan.
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Ben cnh nhctng kt qua dt dtxgc, báo cáo cüa UBND huyn dä thng thtn
nhIn nhn nhtrng ton ti, hn ch& chi ra nguyen nhân yà. ri'it ra mt sO bài hoc kinh
nghim. Ban Kinh tê - Xà hi dê nghj UBND huyn can tiêp tic phát huy nhU'ng kêt
qua dt dugc yà chü dng trong vic khäc phiic nh1tng hn chê d nêu trong báo
cáo, dOng thai quan tam mOt so van dê sau:

- Tip tic quan tam kêu gçi, to diu kin, h trg doanh nghip dâu tu lien
k& san xut va tiêu th các san phâm nông nghip chü lirc; day mnh chuyên dôi Ca
câu cay trông, phát triên chän nuoi trang tri, gia trai, khai thác tiêm näng thüy san.
Day mnh pMt triên nông nghip theo huàng ng ding cong ngh cao, cong ngh
sau thu hoch nhäm nâng cao chat luqng, giá trj san phâm nông nghip trên dja bàn
huyn. Roan thành chuang trinh xay d'çrng nông thôn mài dam bào thirc chat, toàn
din, vftng chàc dê tiên tri xây drng nông thôn m9i nâng cao.
- Nâng cao chat luqng và hiu qua Cong tác dào to ngh g.n vi nhu cu
ngui h9c, nhu cau cüa xã hi dê giài quyêt vic lam, thxc hin tot các chInh sách
an sinh xA hi. Tang dâu tu và da dng hóa các nguôn 1c, phu(mg thiic giãm
nghèo, coi trçng ho trçl và khuyên khIch nguii nghèo chü dng yuan len thoát
nghèo, dam bào giãm nghèo ben vcrng.
- Quan tam phát trin giáo dic, nâng cao ch.t lugng dy và hçc vilng sâu,
vüng xa, thu hçp dan khoãng cách vi vüng thun lçii. Bão ton, phát huy các giá trj
van hóa, 1 hi truyên thông cüa các dan tc gän vói phát triên du ljch van hóa, du
ljch sinh thai trên dja bàn huyn trong th?yi gian tâi.
2- Diy thão nghj quyt v vic b trI kinh phi dê Van phông HDNDUBND huyn và UBMTTQVN huyn mua xe ô to phic vçi cong tác (T trInh so
62/TTr-UBND ngày 05/4/2021 cUa UBND huyn).
vic bô tn nguôn
Ban KT-XH thng nht v9i d nghj cüa UBND huyn
kinh phi mua xe ô to phiic v11 cOng tác cho Van phông HDND-UBND huyn và
UBMTQV huyn, kinh phi dê nghi, mua Xe phü hçip vâi tiêu chuân, djnh mrc sü
diing e ô to duçc quy djnh ti Nghj dnh sO 04/201 9/ND-CP ngày 11/01/2019 cüa
ChInh phü và Quyêt djnh so 07/2020/QD-UBND ngày 14/01/2020 cUa IJBND tinh
Gia Lai, cii the nhu sau:
ye

- Kinh phi b tn cho Van phông HDND-UBND huyn: 1.100.000.000 dng;
- Kinh phi b trI cho UBMTTQVN huyn: 800.000.000 dong;
- Tng kinh phi b tn: 1.900.000.000 dng (Mat chin tràmtriçu dng).
- Ngun kinh phi: Ngun quàn l hành chInh näm 2020 và 2021 (Nguo'n kinh
phi chithzthng xuyên giám do sap nhçp 57th6n, lang, TDP bó frI tang cw&ng co' sà
vt chat theo hithng dan tgi Khoán 7, Diêu 9, Thông tw so 88/2019/TT-BTC ngày
24/12/2019 cüa Bç5 Tài chInh. Trong do: nguôn cia nám 2020 là 200.000.000 dông;
nguOn cia nám 2021 là 1.700.000.000 dông).
- V th thüc, b ciic dr thào nghj quyt: Ban KT-XH tMng nh.t nhu dr
thao.
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3- Dir thao ngh quyet ye viçc dieu chinh Ngh quyet so 162/NQ-HDND
ngày 28/12/2020 cüa HDND huyn khóa VII vêphê duyt c/,ü trwo'ng a'âu Eir các
cong trinl, Ir nguôn ngân sdch huyn ndm 2021 (T?i trInh so 63/TTr-UBND ngày
06/4/202 1 cüa UBND huyn).
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Ban KT-XH thng nh.t vâi d nghj cüa UBND huyn v vic diêu chinh chü
trucmg dâu tu tuyên duing Lê Van Tam (do.n tir duing Lê lcii den câu Lê Van
Tam). Ni dung diêu chinh:
- Tai mve 2, Phii liic 1:
+ C&t giám phn lang nhira tang cu&ng 2 lOp trên m.t dung TNC 2.7kg/m2;
+ Thay di kt c.0 bó via tr be tong xi mang sang dá bazan;
+ Thay di kt c.0 h trng cay tü gch sang dá bazan
- Ti mic 4, Phi 1ic 1: Diu chinh ngun vn tr 13.000.000.000 dng giám
cOn 12.068.354.000 dông (Mithi hal , không tram sáu mwcxi tam triu, ba tram
nàm mwo'i bôn nghIn dóng).
Các ni dung khác thrc hin theo Ngh quy& s 162/NQ-HDND ngày
28/12/2020 cüa Hi dông nhân dan huyn Kbang ye phê duyt chü trwo'ng dáu tu
các cong trInh tIc nguon vOn ngdn sách huyn nãm 2021.
- V th thirc, b cc dir tháo nghj quyt: Ban KT-XH thng nht nhu dr
thào.
Ban Kinh t - Xã hi kInh trInh K' hçp thr MuOi bay - HDND huyn xem
xét, quyêt djnh.
TM. BAN KINH TE - XA HQI
Ncri nhIn:
- Thi.rng trrc HDND, UBND huyn;
TRUONG BAN
- Di biu dr K' h9p th(r Mryi bãy-HDND huyn;
€NG
- Lixu VT-KTXH.
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