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Đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021  

Kính gửi: Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII.
Tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII, HĐND huyện đã thống  nhất 

thông qua Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó có 24 chỉ tiêu, thuộc 3 nhóm nhiệm vụ. Trong 
6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai 
thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch, song do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 
– 19, nên một số chỉ tiêu dự kiến sẽ không thể hoàn thành vào cuối năm; mặt khác 
do UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm. Vì vậy, UBND huyện 
kính trình kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội năm 2021, cụ thể như sau:
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Tên chỉ tiêu
Chỉ tiêu theo 
Nghị quyết số 
84/NQ-HĐND

Chỉ tiêu đề 
nghị điều 

chỉnh

Tăng (+) 
/giảm (-)

Lý do điều 
chỉnh

1 Phát triển số người 
tham gia bảo hiểm 
xã hội tự nguyện

345 người 580 người + 235 người Do UBND 
Tỉnh giao 
tăng thêm

2 + Đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn.

+ Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo

400 lao động 
(nghề nông 
nghiệp: 250, 
nghề phi nông 
nghiệp: 150) 

34,9%

125 lao động 
(nghề nông 
nghiệp: 50; 
nghề phi nông 
nghiệp 75)

33,5%.

 - 275 lao động 
(nghề nông 
nghiệp: 200; 
phi nông 
nghiệp: 75)

- 1,4%
3 Lao động đi làm 

việc ở nước ngoài
30 ao động 10 lao động - 20 lao động

4 Thu hút khách du lịch 50.000 lượt 30.000 lượt - 20.000 lượt

Do ảnh 
hưởng của 
dịch bệnh 
Covid -19

Kính trình Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII xem xét./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu : VT, UBND.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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