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NGHỊ QUYẾT
Về phát triển Kinh tế - xã hội xã A Dơi 06 tháng cuối năm 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ A DƠI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015,
Căn cứ Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã A Dơi lần thứ XII, nhiệm kỳ
2015 – 2020;
Xét Tờ trình số 35 /TTr-UBND ngày 10/7/2020 của UBND xã A Dơi về
thông qua Tờ trình chung về các báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06
tháng đầu năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội; HĐND xã và ý
kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Ðiều 1. Tán thành báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu
năm 2020 của xã A Dơi. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-HĐND
ngày 17/01/2020 của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội xã A Dơi, năm 2020.
Hội đồng nhân dân xã nhấn mạnh đến một số nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu:
Ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng
dụng khoa học, công nghệ và sản xuất. Tiếp tục khuyến khích các ngành nghề
thương nghiệp, dịch vụ, cơ sở chế biến tiểu thủ công nghiệp để thúc đẩy phát triển
nền kinh tế. Tập trung rà soát và tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên,
bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu.
Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước,
cải cách hành chính, kiện toàn lại bộ phận Một cửa, đưa công tác tiếp dân, giải
quyết thủ tục hành chính một cách có khoa học và chuyên nghiệp; Củng cố tiềm
lực quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
Thu ngân sách nhà nước năm 2020: 5.850.002.000 đồng; trong đó thu ngân
sách trên địa bàn: 10.000.000đồng; thu trong 06 tháng đầu năm 4,275,071,000đ
đạt 73% so với dự toán đầu năm 2020.

Chi ngân sách nhà nước: 5.850.002.000 đồng; trong đó, Chi thường xuyên:
5.586.142.000đồng; Chi dự phòng ngân sách: 90.000.000đ và chi các chương
trình mục tiêu, nhiệm vụ: 173.860.000 đồng. Chi trong 06 tháng đầu năm
4,210,971,930 đ đạt 72,98%.
- Diện tích gieo trồng hàng năm đạt: 747,0ha
- Diện tích cây lâu năm đạt: 534 ha
- Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt: 35ha
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt: 20-25 %
- Tạo việc làm mới từ 100 - 150 lao động;
- Giữ nguyên tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 100%;
- Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccin trên
90%.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã trên 05% năm.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: Duy trì và
nâng cao chất lượng 10 tiêu chí đã đạt được. Phấn đấu tăng thêm 01 tiêu
chí/năm.
3. Một số nhiệm vụ trọng tâm:
3.1.Khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh cá thể hoặc tổ hợp tác đầu tư,
hợp tác mở nhà xưởng để bao tiêu nông sản cho nông dân; Tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, huy động nội lực, sức dân để
xây dựng nông thôn mới có chất lượng.
3.2.Tiếp tục tập trung rà soát lại quỹ đất, đặc biệt là phần đất tại trạm kiểm
soát biên phòng Pa Roi để quy hoạch nghĩa trang nhân dân xã A Dơi; bố trí cấp
đất cho những hộ dân còn thiếu đất(ưu tiên những hộ thôn Proi Xy hiện đang canh
tác trên vùng đất này) và quy hoạch mô hình trồng trọt thâm canh có hiệu quả.
Phối hợp giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai phát sinh và hồ sơ tồn đọng,
kéo dài.
3.3. Thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn(bao gồm cả nguồn vốn của tổ chức
phi chính phủ) đầu tư trên địa bàn xã; Phối hợp thực hiện công tác khảo sát, quy
hoạch xây dựng nhà máy điện gió(nếu có); thi công các tuyến đường vành đai
biên giới… tạo cơ hội cho nhân dân đi lại, sản xuất và phát triển kinh tế.
3.4. Tăng cường phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan để làm
tốt công tác quản lý về lĩnh vực tài chính; huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị để triển khai các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; đặc biệt
là thu phí, lệ phí tại bộ phận Một cửa và thu trên địa bàn theo quy định. Phấn đấu
thu trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
3.5. Phát triển văn hóa, giáo dục, tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức
khỏe Nhân dân đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 ở người, hiện
chưa có vaccin đặc trị; đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo đời sống người có công
với cách mạng, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt chính

sách dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới và đô thị văn minh.
3.6. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng tiêu chuẩn chất
lượng ISO vào công việc của từng bộ phận tham mưu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương
hành chính công vụ, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, giải quyết đơn thu
khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
3.7.Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo
an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.
3.8. Tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ bố trí cán bộ, công chức cấp xã, cán
bộ không chuyên trách cấp xã, thôn theo Nghị quyết 18, 19 của HĐND tỉnh về
quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp và chế độ chính sách đối với cán bộ
dôi dư phải nghỉ việc.
3.9. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2020
trên địa bàn xã; tuyên truyền nhân dân dùng các biện pháp để ngăn ngừa và dập
dịch xảy ra.
3.10. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội theo Kế hoạch
số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã
hội năm 2020 đê đề ra.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân xã A Dơi tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Thường trực HĐND xã, các Ban của HĐND xã và đại biểu HĐND xã theo
chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường giám sát và đôn đốc việc thực hiện
Nghị quyết.
Ban Thường trực UBMTTQVN xã, các tổ chức đoàn thể xã phối hợp giám sát
và tuyên truyền nhân dân thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã, khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông
qua ngày 17/7/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND,UBND, UBMTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND xã;
- Đảng ủy; TT. HĐND-UBND xã
- Các ban ngành, đoàn thể cấp xã;
- Lưu VP.
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