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BÁO CÁO 

Tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2020 

(Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh ngày 23/9/2020) 

 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm, trong điều kiện còn 

nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, th i tiết n ng nóng g   g t, 

hạn hán k o d i ảnh hưởng lớn đến đ i sống, sản xuất củ  Nh n d n; ngu n lực đầu 

tư hạn chế; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu nhiều so với biên chế 

được giao,... Nhưng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củ  cấp ủ , chính qu ền các cấp; 

phối hợp củ  MTTQ v  các tổ chức đo n thể; sự nỗ lực, cố g ng củ  cán bộ, Nh n 

d n nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả qu n trọng, quốc 

phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cư ng. 

I.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC. 

1. Lĩnh vực kinh tế. 

  Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá; sản xuất nông, l m nghiệp đạt kết 

quả khá to n diện. Tổng sản lượng lương thực đạt 38.000/33.000 tấn đạt 116%KH, 

bằng 108% so với cùng kỳ; một số c   tr ng chính như lú  5.900ha, năng suất 48,15 

tạ/h , sản lượng 27.256 tấn; ngô lấ  hạt vụ Đông 684,5 h , năng suất 33,66 tạ/h , sản 

lượng 2.304,03 tấn; ngô lấ  hạt vụ Xu n 1.295 h , năng suất 56,83 tạ/h , sản lượng 

7.360 tấn. Kinh tế vư n, tr ng trại tiếp tục phát triển, m ng lại thu nhập khá cho 

ngư i d n; tr ng mới trên 109 h  bưởi Phúc Trạch, 41 h  c m các loại; riêng bưởi 

Phúc Trạch to n hu ện có 2.518 h , năng suất dự kiến 120 tạ/h , sản lượng 21.128 

tấn, giá trị sản phẩm ước đạt 633 tỷ đ ng; c m các loại diện tích ước đạt 2.057 ha, 

năng suất ước đạt 95 tạ/h , sản lượng 14.132 tấn, giá trị sản phẩm ước đạt 354,7 tỷ 

đ ng. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho đ n gi  súc, gi  cầm; 

tăng cư ng kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú; thư ng xu ên chỉ đạo phương án 

PCTT-TKCN, PCCR trước diễn biến bất thư ng củ  th i tiết. 

Đẩ  mạnh công tác quản lý nh  nước về t i ngu ên v  môi trư ng. Tiếp tục chỉ 

đạo đẩ  nh nh tiến độ cấp giấ  CNQSD đất v  công nhận lại đất ở có ngu n gốc sử 

dụng trước ng   18/12/1980. Tập trung xử lý đất s i phạm; đã thực hiện đo vẽ, c m 

mốc v  hướng dẫn x   dựng h  sơ đối với 191 lô liên qu n đến đất sai phạm ở xã Phú 

Phong v  các ô đất liên qu n H  Bình Sơn đã cấp GCNQSD đất cho 6/7 hộ.  

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ được tập trung chỉ đạo. 

Tiếp tục r  soát, điều chỉnh, bổ sung một số qu  hoạch phục vụ nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội; thực hiện Đề án l m gi o thông nông thôn, kênh mương bê tông, 

to n hu ện đã tiếp nhận 3.906 tấn xi măng, l m mới 28,21/35,65km đư ng GTNT 

(đạt 79,2%KH); 4,8/8,78km rãnh bê tông (đạt 55%KH). Tổng giá trị sản xuất công 
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nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 270,126 tỷ đ ng, đạt 75,08%KH năm 2020, bằng 

111,5% so với cùng kỳ.   

Tăng cư ng quản lý thu - chi ng n sách phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên đị  

b n; hoạt động tín dụng, ng n h ng đáp ứng nhu cầu v   vốn phát triển sản xuất, kinh 

doanh: Thu ng n sách 9 tháng đầu năm đạt trên 662 tỷ đ ng (thu trên đị  b n đạt 33,4 

tỷ đ ng, đạt 51% kế hoạch HĐND hu ện gi o, 55,6%KH tỉnh gi o). Hoạt động tín 

dụng, ng n h ng đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ Nh n d n v  các do nh nghiệp, 

góp phần qu n trọng cho mục tiêu xó  đói, giảm nghèo v  phát triển kinh tế.  Thương 

mại - dịch vụ có nhiều chu ển biến; tổng mức lưu chu ển h ng hó  dịch vụ, du lịch 

đạt gần 1796/2431 tỷ đ ng, đạt 74% KH, bằng 126% so cùng kỳ.   

2. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội đƣợc đảm bảo; đời 

sống của Nhân dân tiếp tục đƣợc cải thiện: 

Đẩ  mạnh các hoạt động văn hó  - văn nghệ, thể dục - thể th o ch o mừng kỷ 

niệm 90 năm ng   th ng lập Đảng v  các ng   lễ lớn củ  đất nước; đ  dạng các hoạt 

động tu ên tru ền ch o mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đổi mới 

chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong tr o “To n d n đo n kết x   dựng đ i sống văn 

hó ”. Tăng cư ng kiểm tr  các hoạt động kinh do nh dịch vụ văn hó , thể th o, 

internet, điểm kinh doanh karaoke trong phòng chống dịch COVID-19.   

Chất lượng giáo dục - đ o tạo từng bước được n ng lên. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS 

năm học 2019 - 2020 đạt 98,53%; tốt nghiệp THPT đạt 99,54 %; số học sinh có điểm 

x t tu ển v o Đại học đạt trên 24 điểm: 241 em, có 18 em đạt trên 27 điểm. Kết quả 

thi HSG: Cấp THPT: Có 02 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia về văn hó , 29 học 

sinh giỏ quốc gia các cuộc thi ATGT, 20 học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh về văn hó , 

08 học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh cuộc thi sáng tạo KHKT; cấp THCS: Có 02 em giải 

nhất tỉnh, v  01 giải B ; 26 học sinh giỏi cấp tỉnh, 559 HSG cấp hu ện. Tổ chức tốt 

kỳ thi tu ển sinh v o lớp 10 THPT; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. X t điều 

chu ển cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trư ng THCS, tiểu học, mầm non năm 

học 2020 - 2021. Đảm bảo các điều kiện phục vụ kh i giảng năm học mới. 

Qu n t m chỉ đạo n ng c o chất lượng khám chữ  bệnh, phòng, chống dịch 

bệnh; triển kh i đ ng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; b n h nh các 

văn bản chỉ đạo v  x   dựng, phương án, kế hoạch triển kh i thực hiện, với phương 

ch m “4 tại chỗ”. Hỗ trợ kịp th i ngư i d n gặp khó khăn do dịch, đã chi trả cho trên 

17.000/17.715 đối tượng, với số tiền trên 19,4 tỷ đ ng/19,7 tỷ đ ng, đạt 98,5%. Công 

tác kiểm tr , xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện 

nghiêm, nhất l  trong chấp h nh qu  định cách l , đăng tải thông tin s i sự thật, vi 

phạm qu  định cách l  xã hội, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nh n vi phạm trong 

phòng chống dịch Covid-19. Giải qu ết kịp th i các chế độ, chính sách đối với ngư i 

có công v  đối tượng bảo trợ xã hội đúng qu  định, với kinh phí trên 87 tỷ đ ng.  

  4. Quốc phòng - an ninh đƣợc củng cố và tăng cƣờng; trật tự an toàn xã 

hội đƣợc đảm bảo; giải quyết kịp thời đơn thƣ khiếu nại, tố cáo của công dân: 



3 

 

 

Du  trì chế độ sẵn s ng chiến đấu; ho n th nh công tác gi o, nhận qu n năm 

2020, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh gi o. Tình hình  n ninh chính trị, trật tự  n to n xã hội 

được giữ vững v  ổn định. Tập trung thực hiện các cuộc th nh tr  theo kế hoạch; thu 

nộp ng n sách hu ện số tiền trên 1,3 tỷ đ ng. Du  trì nghiêm túc chế độ tiếp công 

d n thư ng xu ên v  tiếp định kỳ, đã tiếp 199 lượt ngư i; tiếp nhận 343 đơn, với 208 

vụ việc đủ điều kiện thụ lý, đã giải qu ết 183/343 vụ việc, đạt tỷ lệ 53,3%. Chỉ đạo 

l m tốt công tác kiểm tr , r  soát, thẩm định các văn bản qu  phạm pháp luật do 

HĐND, UBND hu ện v  cấp xã b n h nh; thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, 

chứng thực, hò  giải v  trợ giúp pháp lý.  

5. Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giảm 

nghèo bền vững, OCOP tiếp tục đạt đƣợc một số kết quả quan trọng: 

Ho n th nh x   dựng Đề án hu ện đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức các cuộc 

l m việc chuyên đề với với các xã; tập trung x y dựng khu d n cư mẫu, vư n mẫu; 

đến n  , có thêm 12 khu d n cư, 132 vư n mẫu được tỉnh nghiệm thu, đánh giá đạt 

chuẩn; lũy kế to n huyện có 43 khu d n cư mẫu, 631 vư n mẫu đạt chuẩn; chỉ đạo 

triển kh i điều tr , r  soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020; tiếp nhận, x t du ệt 21 ý 

tưởng sản phẩm có khả năng, được tỉnh chấp thuận 19 ý tưởng; lự  chọn 13 sản phẩm 

có tính khả thi th m gi  chương trình OCOP năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo Thị trấn 

hu ện thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn văn minh đô thị theo quy định bộ tiêu chí thực 

hiện trên đị  b n tỉnh. 

6. Công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí và thi đua - khen thƣởng:  

Ho n th nh việc kiện to n tổ chức, bộ má , cán bộ s u đại hội Đảng; x   dựng 

v  triển kh i kế hoạch cải cách h nh chính; n ng c o hiệu quả hoạt động củ  Trung 

t m H nh chính công hu ện v  Trung t m gi o dịch một cử  tại các xã, thị trấn. Chỉ 

đạo thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương h nh chính trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. Quan t m thực hiện công tác phòng, chống th m nhũng; chỉ đạo l m 

tốt công tác thi đu , khen thưởng, b n h nh các qu ết định khen thưởng cho 78 tập 

thể, 1.253 cá nh n đạt th nh tích xuất s c trong thực hiện các nhiệm vụ.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ IV/2020 

1. X   dựng v  triển khai chương trình h nh động thực hiện Nghị qu ết Đại hội 

Đảng bộ hu ện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025; kiện to n các ban chỉ đạo, tổ 

công tác đi v o hoạt động ổn định; r  soát, điều chỉnh một số qu  hoạch phục vụ 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ho n th nh qu  hoạch nông thôn mới các xã; 

thực hiện tốt việc công bố, c m mốc, tu ên tru ền để Nh n d n biết; tạo chu ển biến 

trong phát triển sản xuất, cải thiện môi trư ng đầu tư. 

2. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ng nh nông nghiệp, chuyển đổi đất đai, cơ cấu 

c y tr ng, mù  vụ; đẩ  mạnh sản xuất vụ Đông, đánh giá mô hình sản xuất sử dụng 

giống lú  mới để có cơ sở bổ sung bộ giống mới n ng c o năng suất, sản lượng; ứng 

dụng mạnh mẽ cơ giới hó , kho  học - công nghệ v o sản xuất, chú trọng x   dựng 

các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; phát triển đ n vật nuôi theo hướng 
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chăn nuôi tập trung, đảm bảo vệ sinh mội trư ng, g n với công tác phòng, chống dịch 

bệnh. Tiếp tục phối hợp ho n thiện các thủ tục liên quan để triển kh i dự án phát triển 

chăn nuôi bò sữ , bò thịt tại Hương Vĩnh, Hương Xu n. Chủ động công tác phòng, 

chống thiên t i, tìm kiếm cứu nạn; tăng cư ng công tác bảo vệ rừng, PCCCR.  

3. Tăng cư ng quản lý nh  nước về t i ngu ên, khoáng sản. Đẩ  nh nh tiến độ 

cấp giấ  chứng nhận QSD đất cho các hộ gi  đình, cá nh n s u đo vẽ bản đ  đị  

chính, công nhận đất ở trước năm 1980 v  xử lý đất đai sai phạm; đẩ  nh nh tiến độ 

thực hiện kế hoạch phát triển quỹ đất năm 2020. Tập trung giải qu ết, xử lý các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo liên qu n đến đất đ i theo thẩm qu ền. Tăng cư ng kiểm tr , 

phát hiện, xử lý việc kh i thác đất, cát, sỏi trái ph p. 

4. Chỉ đạo tiếp tục ho n th nh thủ tục đầu tư; tập trung xử lý các vướng m c 

giải phóng mặt bằng, đẩ  nh nh tiến độ thi công, nhất l  các công trình qu n trọng, 

cấp bách. Đẩ  mạnh l m gi o thông nông thôn v  kênh mương bê tông; kêu gọi thu 

hút đầu tư v o cụm CN-TTCN Gi  Phố. Phối hợp chỉ đạo điều tiết, cung ứng điện 

phục vụ sinh hoạt v  sản xuất, kinh do nh; đưa chợ huyện đi v o hoạt động. Tăng 

cư ng quản lý thị trư ng, quản lý chợ, nh  h ng, khách sạn; kiểm tr , kiểm soát các 

hoạt động kinh do nh, thương mại, dịch vụ. Tập trung các biện pháp, giải pháp tăng 

thu ng n sách, quản lý thu - chi ng n sách Chỉ đạo các đị  phương giải ng n kịp th i 

các ngu n vốn nông thôn mới theo qu  định. 

5. Đẩ  mạnh các hoạt động thông tin, tu ên tru ền ch o mừng Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX, tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII củ  Đảng, các ng   lễ lớn củ  

đất nước; tăng cư ng th i lượng thu, phát sóng, tin, b i, phóng sự phát sóng ở đ i 

tỉnh. N ng c o chất lượng giáo dục v  đ o; x   dựng trư ng đạt chuẩn quốc gi ; duy 

trì v  thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục các cấp học, bậc học; chú trọng chất 

lượng giáo dục đại tr  v  mũi nhon nhất l  khối THCS. Quan t m công tác khám, 

chữ  bệnh, chăm sóc sức khỏe Nh n d n; chủ động công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình; giải qu ết kịp th i, đúng qu  định các chế độ, chính sách 

đối với ngư i có công v  các đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện các chính sách đối 

với đ ng b o d n tộc thiểu số. 

6. Duy trì nghiêm chế độ sẵn s ng chiến đấu, chủ động n m ch c tình hình, xử 

lý kịp th i các tình huống; triển kh i kế hoạch tu ển, gi o qu n năm 2021 v  đón 

qu n nh n ho n th nh nghĩ  vụ trở về đị  phương; đảm bảo  n ninh biên giới,  n ninh 

nông thôn; mở đợt c o điểm đấu tr nh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Ho n 

th nh các cuộc th nh tr  theo kế hoạch. Du  trì nghiêm túc chế độ tiếp d n, n ng c o 

hiệu quả giải qu ết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh củ  công d n, nhất 

l  ở cấp xã. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý hộ 

tịch, chứng thực, theo dõi thi h nh pháp luật v  trợ giúp pháp lý. Tăng cư ng công 

tác quản lý nh  nước về tôn giáo, d n tộc.  

7. B n h nh, triển khai Đề án hu ện đạt chuẩn nông thôn mới; kiểm tra các tiêu chí 

v  l m việc chuyên đề với các xã. Phấn đấu cuối năm 2020 có thêm 04 xã: Hương 

Xu n, Lộc Yên, Hương Gi ng, Hương Bình đạt chuẩn nông thôn mới; xã Hương Tr  

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 xã Phú Gi , Hương Trạch đạt chuẩn NTM 



5 

 

 

n ng c o; du  trì bền vững các tiêu chí đã đạt chuẩn. Chỉ đạo thị trấn thực hiện tiêu 

chí đạt chuẩn văn minh đô thị. 

8. Tiếp tục thực hiện cải cách h nh chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT, n ng c o 

hiệu quả hoạt động củ  Trung t m H nh chính công hu ện, Trung t m gi o dịch một 

cử  xã, thị trấn. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương h nh chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức; l m tốt công tác thi đua - khen thưởng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức 

bầu cử Đại biểu Quốc hội v  Đại biểu Hội đ ng nh n d n các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT. 

Hương Khê l  huyện có đị  b n rộng, đị  hình đ i núi phức tạp, thư ng 

xuyên chịu ảnh hưởng củ  thiên tai, bão lụt, sản xuất gặp nhiều khó khăn; trong 

các cuộc tiếp xúc cử tri củ  Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh cử tri v  nh n d n đã 

kiến nghị, trong đó có nhiều nội dung quan trọng vượt khả năng củ  đị  phương.  

Tại cuộc tiếp xúc cử tri lần n   kính đề nghị Đại biểu Quốc hội quan t m kiến 

nghị cấp có thẩm quyền một số nội dung sau: 

1. Xem x t, giải qu ết các kiến nghị củ  cử tri v  nh n d n Hương Khê tại Văn 

bản số 04/BC-HĐND ng   12/6/2020 củ  Thư ng trực Hội đ ng nh n d n hu ện. 

2. Bố trí vốn cho các công trình, dự án đã được HĐND, UBND tỉnh phê du ệt 

chủ trương đầu tư, đặc biệt các dự án phòng chống thiên t i v  dự án theo Nghị qu ết 

số 120/2018/NQ/HĐND củ  HĐND tỉnh tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2020 (Lộc Yên, Hương Gi ng, Hương Xu n, Hương Bình). 

3. Cần có chủ trương, định hướng để bố trí ngu n lực x y dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2024 để Hương Khê thực hiện Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

theo kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Đo n Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- VP Đo n ĐBQH, HĐND v  UBND tỉnh; 

- Thư ng trực Hu ện uỷ;                                   

- Thư ng trực HĐND hu ện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND hu ện; 

- Uỷ viên UBND hu ện; 

- MTTQ v  các đo n thể cấp hu ện; 

- Trưởng các phòng, b n, ng nh, đơn vị; 

- Chánh, PVP HĐND v  UBND hu ện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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