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BÁO CÁO THẨM TRA
Của Ban Kinh tế - Xã hội tại kỳ họp thứ 02
HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 02 HĐND huyện khóa XII, thực hiện sự
phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy, Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện đã tổ chức họp Ban để thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị
quyết trình kỳ họp thứ 02 HĐND huyện khóa XII.
Tại buổi thẩm tra, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, lãnh đạo Ban pháp
chế và các ngành có liên quan đã có nhiều ý kiến đóng góp về nội dung và thể
thức của dự thảo Nghị quyết, các thành viên Ban đã trao đổi, thảo luận và được
cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý trình tại kỳ họp.
Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân huyện như
sau:
1. Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã bám sát Nghị quyết của
Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện, đồng thời dưới sự chỉ đạo điều
hành năng động, linh hoạt, có hiệu quả về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng
- an ninh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của UBND
huyện, cùng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn thực hiện
tốt mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế
xã hội” 6 tháng đầu năm 2021 đạt kế hoạch đề ra, đó là: Tập trung chỉ đạo và tổ
chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, không
có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tình hình kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì
mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng
hướng; chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn
góp phần thực hiện thắng lợi vụ lúa Đông Xuân 2020 - 2021 cả 03 mặt về diện
tích, năng suất và sản lượng; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng
chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; Công tác xây dựng nông thôn mới được
tập trung chỉ đạo, thực hiện theo kế hoạch; Các chế độ chính sách cho người có
công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định; Phối
hợp chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác tiếp công dân và cải
cách thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; công tác tuyển chọn và
gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt chỉ tiêu trên giao đảm bảo về số lượng và
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chất lượng, Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ
vững, ổn đinh; Tai nạn giao thông được kiềm chế giảm cả 03 mặt so với cùng
kỳ về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, vẫn còn
một số khó khăn, tồn tại. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND
huyện quan tâm có giải pháp chỉ đạo thực hiện một số vấn đề sau:
Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp tác động mọi mặt
của đời sống xã hội, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của người
dân; thời tiết diễn biến bất thường, tình hình dịch bệnh trên người và gia súc, gia
cầm còn tìm ẩn; Tình hình thực hiện thu ngân sách tiến độ thu còn chậm; việc
xây dựng không phép, trái phép còn diễn ra ở một số địa phương, nhưng công
tác xử lý chưa triệt để; tệ nạn xã hội chưa được kéo giảm, tình hình mua bán và
sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng; công tác cải cách hành
chính tuy được quan tâm thực hiện thường xuyên nhưng chưa chuyển biến đồng
bộ.
2. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc quyết toán thu, chi ngân sách
năm 2020.
Qua thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết toán thu, chi ngân sách
nhà nước năm 2020 huyện Vị Thủy, các ý kiến thảo luận của thành viên Ban, ý
kiến tiếp thu và làm rõ thêm của Phòng Tài chính - kế hoạch về những vấn đề
liên quan đến tình hình thu, chi ngân sách năm 2020 của huyện. Ban Kinh tế Xã hội xin báo cáo trước kỳ họp HĐND huyện nội dung như sau:
- Tổng thu Ngân sách trên địa bàn
630.520.969.658 đồng
Trong đó:
Ðiều tiết ngân sách TW
3.609.234.034 đồng
Ðiều tiết ngân sách tỉnh
2.092.339.514 đồng
Ðiều tiết ngân sách huyện
551.615.198.965 đồng
Ðiều tiết ngân sách xã
73.203.197.145 đồng
- Tổng chi ngân sách trên địa bàn
602.055.445.628 đồng
Trong đó:
Chi ngân sách huyện
529.669.958.783 đồng
Chi ngân sách xã
72.385.486.845 đồng
- Tồn quỹ ngân sách
22.763.950.482 đồng
Trong đó:
Tồn quỹ ngân sách huyện
21.945.240.182 đồng
Tồn quỹ ngân sách xã
818.710.300 đồng
Về cơ bản, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với dự thảo Nghị quyết về
quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020 của huyện. Đề nghị HĐND huyện ra
Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020 huyện Vị Thủy.
3. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu,
chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 huyện Vị Thủy.
Qua thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu,
chi ngân sách nhà nước năm 2021 huyện Vị Thủy, trong thẩm tra các ý kiến thảo
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luận của thành viên Ban, ý kiến tiếp thu và làm rõ thêm của các ngành có liên
quan về sự cần thiết phải điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa
phương năm 2021 của huyện. Ban Kinh tế - Xã hội xin báo cáo trước kỳ họp
HĐND huyện nội dung như sau:
- Dự toán thu NSNN điều chỉnh
457.817.596.000 đồng
Dự toán giao đầu năm
409.522.000.000 đồng
Dự toán điều chỉnh, bổ sung
48.295.596.000 đồng
- Dự toán chi NS địa phương điều chỉnh
427.979.600.000 đồng
Dự toán giao đầu năm
407.232.000.000 đồng
Dự toán bổ sung trong năm
20.747.600.000 đồng
Về cơ bản, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với dự thảo Nghị quyết về
điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của huyện. Tuy nhiên,
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện thường xuyên kiểm
tra việc sử dụng kinh phí của các ban, ngành và địa phương, phải thực hiện chi
tiết kiệm, sử dụng kinh phí có hiệu quả, đảm bảo đúng Luật ngân sách.
Đề nghị HĐND huyện ra Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi
ngân sách nhà nước năm 2021 huyện Vị Thủy.
4. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
đầu tư công năm 2021 huyện Vị Thủy.
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị
quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 với các nội
dung chủ yếu sau:
Tổng mức đầu tư công năm 2021 là 5.517.000.000 đồng:
Trong đó:
- Nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2020, với 01 danh mục công trình
khởi công mới là 517.000.000 đồng.
- Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2020, với 04 danh mục công trình
khởi công mới là 5.000.000.000 đồng.
Việc bố trí vốn theo nguyên tắc ưu tiên cho các công trình, dự án khởi
công mới trong năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện quan tâm
chỉ đạo các phòng ban, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công
trình hoàn thành đưa vào sử dụng, nhất là các dự án phúc lợi phục vụ dân sinh,
nhằm thực hiện đạt mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, đồng thời trong chỉ đạo
điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện phải đảm bảo thực hiện
đúng theo các quy định.
5. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng
đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Vị Thủy.
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với dự thảo Nghị quyết về
việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Vị Thủy, tuy
nhiên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần tập trung
quan tâm một số vấn đề sau:
Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 đựơc UBND tỉnh
phê duyệt, tổ chức công khai đến các phòng, ban ngành, các xã, thị trấn và nhân
dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo đúng quy hoạch và quy định của
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pháp luật về đất đai; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa việc triển khai thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được
phê duyệt để nâng cao hiệu quả, tính khả thi của quy hoạch sử dụng đất; thực
hiện tốt việc quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân về chính sách, pháp
luật đất đai.
6. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển,
nông nghiệp, nông thôn toàn diện, bền vững, thực hiện chuỗi giá trị, xây
dựng thương hiệu hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới từ nay đến
năm 2025 trên địa bàn huyện Vị Thủy.
Ban thống nhất với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát
triển, nông nghiệp, nông thôn toàn diện, bền vững, thực hiện chuỗi giá trị, xây
dựng thương hiệu hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm
2025 trên địa bàn huyện Vị Thủy.
Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần
tập trung quan tâm một số vấn đề sau: Sau khi được HĐND huyện quyết định
ban hành Nghị quyết, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành và địa
phương có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời dự kiến
nguồn lực để bố trí thực hiện đạt mục tiêu của kế hoạch đề ra.
7. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện “Đề án Hậu Giang
xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2021 - 2025;
Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021
- 2025); Bảo vệ môi trường huyện Vị Thủy giai đoạn 5 năm (2021 – 2025).
Qua thẩm tra, Ban cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình và dự thảo Nghị
quyết trình tại kỳ họp và đề nghị HĐND huyện xem xét ban hành Nghị quyết về
việc thông qua việc thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030” giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hành động về bảo vệ
môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021 - 2025); Bảo vệ môi trường huyện Vị
Thủy giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) với các nội dung chủ yếu sau:
- Về mục tiêu của đề án: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng
đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường từ
chất thải rắn sinh hoạt và chất thải sản xuất nông nghiệp, duy trì và nâng cao
chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và tiêu chí văn
minh đô thị.
Ban lưu ý, sau khi được HĐND huyện xem xét quyết định ban hành nghị
quyết, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành và địa phương có kế hoạch
cụ thể triển khai thực hiện đề án đúng theo quy định, đồng thời dự kiến nguồn
lực để bố trí thực hiện đạt mục tiêu của đề án.
8. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với phát triển công nghiệp, logitics, thương
mại và dịch vụ giai đoạn 2021 – 2025.
Qua thẩm tra, Ban cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình và dự thảo Nghị
quyết trình tại kỳ họp và đề nghị HĐND huyện xem xét ban hành Nghị quyết về
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việc thông qua kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với phát
triển công nghiệp, logitics, thương mại và dịch vụ giai đoạn 2021 – 2025.
Tuy nhiên, Ban đề nghị: Sau khi được HĐND huyện ban hành nghị quyết,
đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai
thực hiện kế hoạch, đồng thời dự kiến nguồn lực để bố trí thực hiện đạt mục tiêu
của kế hoạch đề ra.
9. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án du lịch huyện
Vị Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Qua thẩm tra, Ban cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình và dự thảo Nghị
quyết trình tại kỳ họp và đề nghị HĐND huyện xem xét ban hành Nghị quyết về
việc thông qua Đề án du lịch huyện Vị Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2030 với các nội dung chủ yếu sau:
- Về mục tiêu tổng quát: Phát triển du lịch huyện Vị Thủy trở thành điểm
hấp dẫn, một trong những địa điểm du lịch quan trọng của tỉnh Hậu Giang.
Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn để triển khai
thực hiện theo mục tiêu tổng quát của Đề án, đồng thời dự kiến nguồn lực để bố
trí thực hiện từng giai đoạn để đạt mục tiêu yêu cầu của Đề án, tăng cường công
tác chỉ đạo, kiểm tra, định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết từng giai đoạn.
10. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch cải cách
hành chính gắn với xây dựng nguồn nhân lực phục vụ tiến trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn huyện Vị Thủy
giai đoạn 2021 – 2025.
Qua thẩm tra, Ban cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình và dự thảo Nghị
quyết trình tại kỳ họp và đề nghị HĐND huyện xem xét ban hành nghị quyết về
việc thông qua kế hoạch cải cách hành chính gắn với xây dựng nguồn nhân lực
phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn
huyện Vị Thủy giai đoạn 2021 – 2025 với các nội dung chủ yếu sau:
- Về mục tiêu của đề án: Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính nhằm xây
dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai,
minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, các cơ quan hành
chính nhà nước từ huyện đến các xã, thị trấn tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.
Ban lưu ý, sau khi được HĐND huyện xem xét quyết định ban hành Nghị
quyết, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành và địa phương tổ chức thực
hiện kế hoạch đề ra, đồng thời dự kiến nguồn lực để bố trí thực hiện đạt mục
tiêu của kế hoạch.
11. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch xây dựng
chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Vị Thủy giai đoạn 2021 - 2025.
Qua thẩm tra, Ban cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình và dự thảo Nghị
quyết trình tại kỳ họp và đề nghị HĐND huyện xem xét ban hành Nghị quyết về
việc thông qua kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện
Vị Thủy giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung chủ yếu sau:
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Với mục tiêu tổng quát: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của cơ quan nhà nước huyện Vị Thủy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác
quản lý nhà nước, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn để triển khai
thực hiện kế hoạch của nghị quyết đúng theo yêu cầu, đồng thời dự kiến nguồn
lực để bố trí thực hiện đạt mục tiêu của kế hoạch đề ra, đồng thời tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết giai đoạn 2021 –
2025.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về các báo cáo, tờ
trình và dự thảo Nghị quyết, trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết
định./.
Nơi nhận:
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- ĐB.HĐND huyện khóa XII
- Lưu VT./.

TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Trần Ngọc Trang

