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BÁO CÁO 
Thẩm tra Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 - 2025

(Trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII)

Sau khi xem xét Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 10/03/2022 của UBND 
huyện về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021-2025 trình tại kỳ họp 
thứ 4, HĐND huyện khóa XII. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND 
huyện một số nội dung sau:

I. Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh 
tế - Xã hội 5 năm 2016-2020:

1. Về kết quả đạt được:
Trong 05 năm qua dù phải đối mặt với không ít khó khăn do dịch bệnh, 

thiên tai tác động bất lợi nhưng có thể khẳng định Kinh tế - Xã hội của huyện tiếp 
tục đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với 
nhận định, đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm qua của huyện trên các lĩnh vực 
phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Nổi bật nhất là huyện 
đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (xã Trà Mai đã được công nhận 
xã nông thôn mới năm 2020) và các xã còn lại hoàn thành vượt chỉ tiêu so với 
Nghị quyết. Có 3 chỉ tiêu điều chỉnh giảm do có khả năng không đạt kế hoạch đề 
ra; Có 5 chỉ tiêu điều chỉnh tăng do đến năm 2018 đã hoàn thành; Bổ sung 02 
nhóm chỉ tiêu, gồm: nhóm chỉ tiêu theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh và nhóm chỉ tiêu mới bổ sung theo Nghị quyết số 05 –NQ/HU của 
Huyện ủy.

 Nhìn chung, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng đến kết 
quả chung của cả giai đoạn. Sau 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đa số 
các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đề ra 
cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; Tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế- 
xã hội trên địa bàn huyện Nam Trà My có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch đúng hướng theo hướng tích cực; Một số mục tiêu quan trọng đặt ra 
cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch, cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người, tốc 
độ tăng trưởng bình quân và tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt mức kế hoạch 
đề ra; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 7,97%... đời sống vật chất, văn hoá tinh thần 
của nhân dân được nâng lên; giáo dục đào tạo có những chuyển biến tích cực, 
công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được tốt hơn, tình hình an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tổ chức bộ máy được củng 
cố, sắp xếp kiện toàn, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành được nâng lên. Thành 
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tựu đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng và động lực để 
huyện Nam Trà My phát triển trong thời gian đến.

2. Tồn tại, hạn chế :
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 còn những tồn tại, hạn chế, bất cập đó là:
- Sản xuất Nông - Lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 vẫn chưa tạo ra giá trị 

sản xuất lớn, tốc độ tăng trưởng ở mức thấp, giá trị sản xuất trên một số lĩnh vực 
phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu định hướng đề ra1. Trong sản xuất nông 
nghiệp, nhân dân chưa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên 
năng suất lao động thấp, bên cạnh đó sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện 
thời tiết, khí hậu. Công tác bảo vệ rừng hiệu quả chưa cao, mức độ che phủ rừng 
hiện nay vẫn còn thấp, tình trạng chặt phá rừng vẫn còn xảy ra, chưa xử lý triệt 
để. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP chưa được quan tâm đúng mức. 
Đàn gia súc giảm mạnh bởi dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm…công tác kiểm 
soát giết mổ chưa được duy trì thường xuyên, tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp. 
Công tác đầu tư xây dựng củng cố các công trình thủy lợi, hệ thống ống dẫn tưới 
tiêu, kênh mương được chú trọng, tuy nhiên theo phản ánh của đa số cử tri, nhiều 
công trình thủy lợi, nước sinh hoạt hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp, không sử 
dụng được nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng. Tình trạng ô nhiễm môi trường 
trong chăn nuôi chưa được ngăn chặn triệt để, công tác vệ sinh môi trường chưa 
được các cấp, các ngành và người dân chú trọng. Thương mại, dịch vụ, du lịch 
tuy có phát triển nhưng với quy mô nhỏ, tiềm năng, lợi thế chưa được phát huy 
tối đa.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong 05 năm thực hiện: tổng chi đầu tư 
phát triển là 1.181.001 triệu đồng2 ; bình quân hằng năm nguồn vốn Nhà nước đầu 
tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản là hơn 236 tỷ đồng; tập trung vào các công 
trình giao thông, thủy lợi, xây dựng kiên cố hóa trường học, y tế, chương trình 
giao thông nông thôn…Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì cơ sở hạ 
tầng tại một số nơi vẫn còn khó khăn: kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, vẫn còn thiếu 
phòng học, nhà ở bán trú học sinh, trạm y tế xã xuống cấp chưa được sửa chữa, 
nhiều công trình đầu tư lớn nhưng hiệu quả khai thác, sử dụng chưa đáp ứng yêu 
cầu của nhân dân. Nhiều điểm thôn, khu dân cư chưa có điện lưới quốc gia3; Tỉ lệ 
hộ được nghe đài, xem truyền hình tuy vượt chỉ tiêu giao nhưng vẫn còn một vài 
khu dân cư xa trung tâm xã đến nay vẫn chưa tiếp cận được sóng truyền hình, khai 
thác thông tin để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

1 Sản xuất  Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản đạt 16,17%; Công nghiệp - Xây dựng đạt 16,03%
2 Chưa kể nguồn vốn đầu tư xây dựng thủy điện của các doanh nghiệp, đầu tư xây dựng đường Đông Trường  
Sơn do Bộ Quốc phòng đầu tư và các nguồn vốn do tỉnh chủ đầu tư.
3Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 65,20% so với kế hoạch là 80%.
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- Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến rõ rệt nhưng chưa 
bền vững, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng vẫn còn xảy ra. Công tác định hướng 
đào tạo nghề, giải quyết việc làm chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ lao động 
chưa được đào tạo nghề còn cao…Chất lượng khám chữa bệnh và tỷ lệ y, Bác sỹ 
ở tuyến xã còn thấp, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng vẫn ở mức cao4 so 
với kế hoạch.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường còn thiếu chặt chẽ, vẫn 
còn xảy ra tình trạng khai thác trái phép ở một số địa phương. Tình trạng cơi nới, 
xây dựng trái phép vẫn còn diễn ra, chưa xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm 
đất để kéo dài gây bức xúc dư luận. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
tiến độ chậm. Nhiều chỉ tiêu về tài nguyên – môi trường không đạt so với Nghị 
quyết đề ra5. Tình trạng trộm cắp, gây rối an ninh trật tự và các tệ nạn về ma túy, 
cờ bạc …vẫn còn xảy ra trên địa bàn huyện.

II. Phần thứ hai: Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 – 
2025

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhất trí với mục tiêu tổng quát trong 
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021-2025 đó là: Huy động tối đa các 
nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tiếp tục 
phục vụ cho 2 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2025 là giảm nghèo bền 
vững và xây dựng nông thôn mới gắn với sắp xếp, ổn định dân cư. Thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tích cực; xây dựng cơ sở 
hạ tầng theo hướng đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện môi 
trường đầu tư; đảm bảo an ninh lương thực; từng bước nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an ninh - 
quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

- Các mục tiêu cụ thể của kế hoạch đưa ra phù hợp với nội dung Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX đã ban hành và phù hợp với 
nguồn lực giai đoạn 2021-2025.

- Về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện kế hoạch: Ban 
Kinh tế - Xã hội nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu theo nội dung Báo 
cáo đã trình bày.

III. Kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội về triển khai kế hoạch phát 
triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021-2025

1. Tập trung khôi phục, phát triển kinh tế gắn với duy trì tốt công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển. Chú trọng 
các giải pháp để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đạt chỉ tiêu đề ra, trong 

4Tỷ lệ SDD trẻ em thể thấp còi dưới 5 tuổi 18,77% chưa đạt so với kế hoạch kế hoạch 18%.
5 Về tài nguyên – môi trường : có 71% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (kế hoạch là 80%);  
65,5 hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh (kế hoạch là 80%); 586 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất với diện tích 1.173,17/6.874,17 ha, tỷ lệ 20,9% (kế hoạch là 80%).
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đó xem xét mối tương quan giữa phát triển du lịch với phát triển thương mại, dịch 
vụ có sự hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển bền vững.

2. Có chế độ, chính sách hợp lý để đào tạo nguồn nhân lực đạt hiệu quả, 
đáp ứng tốt với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nắm 
vững và làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại. Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi 
số vào các hoạt động hành chính. Rà soát thực trạng để có kế hoạch đào tạo hợp 
lý, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát huy tốt 
nguồn nhân lực vào chương trình khởi nghiệp sáng tạo.

3. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
con vật nuôi theo hướng hàng hóa, có giá trị gia tăng cao. Triển khai hiệu quả 
chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương 
mại, tìm thị trường đầu ra cho các hàng nông sản để tiêu thụ như: Quế Trà My, 
Sâm Ngọc Linh, Mật Ong, các loại cây dược liệu khác… Tiếp tục tạo điều kiện 
và thu hút đầu tư doanh nghiêp vào lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh hơn nữa việc 
liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Khôi phục đàn 
gia súc gắn với công tác phòng chống dịch. Đẩy mạnh đầu tư để duy trì và nâng 
cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, tập trung nguồn lực để xây dựng xã 
nông thôn mới kiểu mẫu.

4. Thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực để phát triển, tăng cường các 
giải pháp thu ngân sách và quản lý ngân sách. Bố trí ngân sách đảm bảo để triển 
khai xây dựng các công trình và trả nợ theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân 
các nguồn vốn không để bị thu hồi do không triển khai thực hiện.

5. Tăng cường các biện pháp quản lý tốt các loại tài nguyên, khoáng sản. 
Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở các xã để phục vụ tốt công tác quản 
lý. Giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. Từng bước xử lý các biến động đất đai để tránh tình trạng khiếu nại 
sau này. Quyết tâm hơn nữa và giải quyết hiệu quả các trường hợp lấn chiếm đất 
trái phép. Chủ động hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường và xử lý rác thải, tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp sản xuất kinh doanh gây 
ô nhiễm môi trường. 

6. Quan tâm phát triển văn hóa gắn với phát triển con người. Gìn giữ và 
phát huy truyền thống cách mạng, các giá trị văn hóa, đáp ứng ngày càng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng thôn văn hóa và phát huy hiệu quả 
nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

7. Triển khai thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, nâng cao năng lực 
khám chữa bệnh cho nhân dân tuyến thôn, khu dân cư. Phối hợp tốt giữa các ngành 
về thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì tỷ lệ người dân tham gia 
bảo hiểm y tế đạt 100%. Phấn đấu tỉ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đến năm 
2025 đạt 90%.
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8. Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, các chế độ cho 
người có công. Phấn đấu giảm hộ nghèo một cách bền vững. Nâng cao đời sống 
cho các hộ trong diện bảo trợ xã hội, tạo điều kiện để người dân được hưởng các 
chính sách ưu đãi do cấp trên ban hành. Phấn đấu tăng tỷ lệ lao động được đào 
tạo, giải quyết việc làm gắn với định hướng nghề nghiệp.

9. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất trường học, đảm 
bảo các điều kiện cho con em học tập một cách tốt nhất. Tuyển dụng đủ giáo viên 
các cấp học, giải quyết các trường hợp thừa, thiếu giáo viên.

10. Thường xuyên kiện toàn, củng cố bộ máy chính quyền các cấp đảm bảo 
tinh gọn. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy trách nhiệm 
người đứng đầu trong việc điều hành, quản lý và thực thi công vụ. Tăng cường 
công tác chỉ đạo thực hiện việc cải cách hành chính để giảm bớt những thủ tục 
không cần thiết.

IV. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội giai 
đoạn 2021 - 2025

 Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển Kinh tế - Xã 
hội 5 năm của huyện. 

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch 
phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021-2025.

Đề nghị HĐND huyện khóa XII, kỳ họp thứ 4 xem xét, thông qua. 
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Kế 

hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 - 2025. Kính trình HĐND huyện xem 
xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Đại biểu HĐND;
- HĐND, UBND các xã;
- Lưu : VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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