
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

 
Số:            /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Lộc Bình, ngày  20  tháng 7 năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, 

 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh  

6 tháng cuối năm 2021 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 435/BC-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Lộc Bình về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; 

ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành với báo cáo của Ủy ban nhân 

dân huyện và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời nhấn mạnh thêm 

một số vấn đề sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2021 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-

19, thời tiết không thuận lợi nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều 

hành của chính quyền các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng 

của nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 

phòng chống dịch Covid-19 đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến nay, trên địa 

bàn huyện không có ổ dịch lây lan trong cộng đồng; các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, văn hóa - xã hội đang dần trở lại bình thường, thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn đạt tiến độ kế hoạch đề ra, công tác an sinh xã hội được đảm 

bảo, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Tổ chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
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thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu 

kém, như: Tổng diện tích gieo trồng một số loại cây trồng giảm so với cùng kỳ; 

giá cả một số sản phẩm thấp, ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận nhân dân (ớt, 

cải bắp...); cháy rừng xảy ra 04 vụ; Chương trình xây dựng nông thôn mới được 

quan tâm tập trung triển khai ngay từ đầu năm, tuy nhiên viêc̣ phấn đấu các tiêu 

chí còn châṃ so với kế hoac̣h (tăng 02 tiêu chí so với đầu năm 2021); một số 

khoản thu ngân sách đạt thấp; tổng chi ngân sách chưa đạt so với kế hoạch đề ra. 

Việc khởi công các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021 còn chậm. Tình 

trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường chưa 

được giải quyết dứt điểm, đặc biệt tại khu vực chợ hai thị trấn; công tác quản lý 

đất đai, tài nguyên môi trường còn hạn chế; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thực hiện còn chậm so với kế hoạch. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học đã được tăng cường đầu tư 

nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học, còn một số lớp học tạm. Tiến độ 

triển khai xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác 

khám chữa bệnh của một số Trạm y tế xã còn hàn chế. Trong thực hiện phòng 

chống dịch Covid-19 còn một bộ phận người dân chủ quan, lơ là trong công tác 

phòng, chống dic̣h bêṇh. 

Đơn thư phát sinh thường xuyên, một số vụ việc giải quyết chưa đảm bảo 

thời hạn quy định. Một số hoạt động đối ngoại không thực hiện được theo kế 

hoạch. Tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và ngược lại tuy 

đã được các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhưng vẫn còn 

diễn ra.  

2. Một số chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2021 

a) Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt chỉ 

tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND 

huyện và các quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tập trung chỉ đạo thực 

hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được tỉnh phê duyệt. Chỉ 

đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các điều kiện để tham mưu, phối 

hợp tổ chức thành công các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện. 

b) Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19; đánh giá, dự báo đúng tình hình dịch bệnh, chủ động các 

phương án ứng phó phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Triển khai tốt kế 

hoạch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức truy vết, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 

các đối tượng có nguy cơ theo thông báo của Bộ Y tế, của tỉnh. Tiếp tục kiểm 

soát chặt chẽ khu vực biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định 

về xuất nhập cảnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh trong hoạt động xuất nhập khẩu 

hàng hóa. 
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c) Tập trung chỉ đạo tốt việc gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng vụ 

mùa; tiếp tục triển khai trồng rừng mới và công tác quản lý bảo vệ rừng. Đẩy 

mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với 

xã Khánh Xuân, các xã phấn đấu đạt từ 1 đến 2 tiêu chí, 04 thôn tại xã biên giới. 

Tiếp tục triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn. Tích cực chỉ đạo công 

tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành chủ trương thu hồi đất của 

Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện bồi thường giải phóng mặt 

bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện, trong đó tập trung thực hiện các dự 

án trọng điểm của tỉnh, huyện. Đẩy mạnh thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn 

huyện, công tác xử phạt các vi phạm pháp luật về đất đai.  

d) Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, đảm bảo thu ngân 

sách đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tập trung đôn đốc các xã, thị trấn thu đạt chỉ 

tiêu được giao; đẩy mạnh thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để tăng 

nguồn thu; chi ngân sách tiết kiệm, đúng mục đích, đúng quy định, phân bổ kịp 

thời các nguồn vốn của huyện. Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công 

các dự án, công trình trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán các 

công trình thi công hoàn thành; tiến hành giải ngân kịp thời đối với các công 

trình đã có khối lượng hoàn thành, công trình được phê duyệt quyết toán. Tiếp 

tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

đ) Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2021 - 2022; duy trì kết 

quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt công tác 

thông tin, tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác tuyên truyền 

phòng chống dịch Covid - 19; đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021 theo 

kế hoạch; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch 

huyện Lộc Bình; đẩy nhanh các giải pháp xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn theo 

kế hoạch.  

e) Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, 

thực hiện công tác giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động nông 

thôn đạt kết quả. Thực hiện tiếp nhận, xét duyệt và chi trả các chế độ, chính sách 

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện cho các đối tượng kịp thời, 

đúng quy định; đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách dân tộc; tổ chức các 

hoạt động Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021); 

gặp mặt tọa đàm Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 

10/8/2021). Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân 

dân và bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em; kiểm tra giám sát các cơ sở hành nghề 

y dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm theo kế hoạch.  

g) Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức; đảm bảo 

các chế độ đối với các đối tượng theo đúng quy định. Thực hiện quy trình tuyển 

dụng viên chức; các nội dung đánh giá cuối năm 2021. Đẩy mạnh công tác cải 

cách hành chính; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục 

hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
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hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021. Tiếp tục 

thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan 

đơn vị thực hiện nghiêm túc pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng; tập trung xem xét, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn 

đọng thuộc thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của các cơ quan, tổ chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.  

h) Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm chủ quyền biên 

giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác 

quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ huấn 

luyện lực lượng dân quân tự vệ, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng địa 

bàn. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm 

mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Đấu tranh quyết liệt, trấn áp các 

loại tội phạm. Quản lý chăṭ che ̃hoạt động xuất nhập cảnh. Triển khai quyết liệt 

các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục kiềm chế, làm giảm tai 

nạn giao thông cả 3 tiêu chí, chú trọng công tác quản lý giao thông đường thủy 

nội địa; triển khai các biện pháp phòng, chống cháy nổ.  Duy trì thực hiện tốt 

công tác đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo các lực 

lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc nhập lậu hàng 

hóa vào nội địa trên địa bàn huyện. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án 

nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết 

này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khoá XX, kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT Huyện uỷ;  

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- TAND, VKSND, THADS huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Các CVVP; 

- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 
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