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HO! DONG NHAN DAN 
THI xA NGHI  SON 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA \T1T NAM 
Dc 1p - Tir do - Haiih phüc 

    

S: 241 /BC- HDND Nghi Sun, ngây 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra diy thão Nghj quyt v phê chun 

Kê hoich dan tir cong näm 2021 

Sau khi nghiên ciru T?i trinh s 33 1/TTr-TJBND ngày 16/12/2020 cüa 
UBND thj xà Nghi Scm và dr thão Nghj quyt ye ye phê chun K hoch dâu tu 
cong thj xã Nghi San näm 2021, Ban Kinh t - Xâ hi HDND thj xà báo cáo Hi 
dng nhân dan thj xã kt qua thrn tra nhu sau: 

I. CAN C15 PHAP LY 
Ban Kinh t- Xã hi HDND thi xã thng nht vói nhing cn cir pháp 1' trong 

dr thão Ngh quyt ma UBND thj xã trmnh tti T?i tthth s 33 1/1Tr-UBND ngày 
16/12/2020. 

H. S CAN TIIEET BAN HANH NGIIJ QUYET 
Tti khoãn 2, khoân 3, Diu 83, Lut du tu cong näm 2019 v nhim 

vi, quyn htn c'Cia HDND các cp, quy djnh: 
"2. Xem xét, cho kien v k hogch ddu tu cong trung hqn và Mng nám 

cia df a phurng, bao gom danh myc và mz'tc van ha tn cho timg dy an th dyng 
vn ngân sách trung utrng sung có myc tiêu. 

"3. QuyeAt  djnh kè hogch dau tu' cOng trung han và hang nám cüa dja 
phu'o'ng, bao gni toàn b5 danh myc và mi'c vOn ha trI cho ti'mg dr an th dyng 
vn ngán sách ct/a phw071g." 

Vi 4y, vic HOi  dng nhân dan thj xã thông qua Nghj quyt v v phê 
chun K hoch d.0 ti.r cong thj xã Nghi San näm 2021 là cn thi& và dung quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

III. NIL4N XET 
1. Theo báo cáo cUa UBND thj xã tai  Tti trInh s 33 1/TTr-UBND ngày 

16/12/2020, tng ngun vn du tu cong nàm 2021 do thj xã quail 1' là 323 tST 
dng, trong dO: Ngun du giá quyn sir diing dat: 3 12,15 t) dng; Ngun thu 
tin dt tái djnh Cu: 3,85 tr dng; NguM sir nghip kinh t cüa thj xã: 7 t)' dng. 

2. Nguyen tc, tiêu chI và thir tu b trI vM dâu tu cong nàm 2021 
Ban Kinh t- Xã hi thng nht vâi nguyen t.c, tiêu chi và thr tr b tn 

vn 11am 2021 ma UBNID thj xã d nghj ti Th trInh so 331iTTr-UBND ngày 
16/12/2020. 

2.1. K ho?ch du tu cong näm 2021 phü hqp vài các quy djnh cUa LuST 
du tu näm 2019, Lutt ngân sách nhà nuOc, djnh huóng m11c tiêu ciXa k hoch 
phát trin kinh t- xã hi 5 näm 2021- 2025, Chi thj s 23/CT-UBND ngày 



13/8/2020 cüa Chü tjch UBND tinh v vic xây dirng k hoach phát trin kinh t 
- xã hOi  va dr toán ngân sách nba niiâc 11am 2021, Chi thj s 1 5/CT-UBND 
ngày 10/10/2019 cüa Chü tch LTBND tinh v lap k hoach  du fir cong trung 
han giai doan 2021- 2025. 

2.2. Vic b trI vn thirc hin theo dung quy djnh tai Luat du fir cong 
näm 2019, Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Th'u&ng vi Qu6c hi quy djnh v các nguyen tc, tiêu chI và djnh mirc phân b 
vn du fir cong ngun ngân sách nhà nuâc giai doan 2021- 2025, Quyt djnh s 
26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu ttràng ChInh phü qyu dnh chi ti& thi 
hành mt s diu c'üa Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 c:ia 
t'Jy ban Thithng vii Quc hi quy djnh v các nguyen tc, tiêu chI và djnh müc 
phân b vn dtu tu•công ngun ngân sách nba rn.râc giai doan  2021- 2025. Ngh 
quy& s 331/NQ-HDND ngày 06/12/2020 cüa Hi dng nhân dan tinh Thanh 
Hóa v vic phê 1'iun dir toán th,u ngân sách nhà nithc trên dja bàn; thu, chi 
ngân sách dja ph'trnng 11am 2021', tinh Thanh Hóa; Nghj quyt s 332/NQ- 
HDND ngày 06/12/2020 cua HDND tinh v vic phê chun phân b dir toán chi 
ngân sách dja phuang näm 2021, tinh Thanh Hóa. 

2.3. V ph'irong an phân b: 
2.3.1. Tng vn phan b cho cácdr an: 308 t dng. 
* Cac dir an do th1 xa lam chu dau tir: 182,571 ty dong, trong do: 
- Dr an hoàn thành dà quyt toán: 20,261 t' dng; 
- Di,r an hoàn thành chua quyt toán là: 13,85 t dng; 
- D an chuyn tip sang 11am 2021 thirc hin là: 30,35 t' dng; 
-Diránduttxmiinäm2021là: 116,71t'dng; 
- Dir an chuân bj du ttr là: 1,4 tr  dông. 
* Dir an xã, phu*'ng lam chü du tir: 81,474 t dng, trong do: 
- Dr an hoàn thành dä quyt toán: 7,903 tr dng; 
- D an hoàn thành chua quyt toán là: 6,981 tSi dng; 
- Dir an chuyn tip sang näm 2021 thirc hin là: 7,13 t' dng; 
- Dy an du tu mcii näm 2021 là: 59,46 t' dng; 
* Các d%r an chiro'ng trInh, inuc tiêu cüa th xã: 43,955 t' dông. 
2.3.2. Dir phông du tir: 15 t dông 
m. I(IEN NGH 
1. Di vói Hi ttng nhân dan thj xã: 
D nghi Hôi dng nhân dan thi xã quyt nghj, thông qua Nghj quyt v phê 

chun K hoach Mu fir cOng thj xà Nghi Srn nàm 2021. 
2. PM vó'i Uy ban nhân dan thj xã: 
T chrc thrc hin k hoach du fir cOng näm 2021 theo ding quy djnh 

cüa pháp luat hin hành. Tang cithng cong tác quàn lr d.0 fir xây dirng các dr 
an v tin d, chit luqng; tang cu?ing quail l' torn lrng, thanh, quyt toãn vn 



TM. BAN KINH TE- xA HQI 
KT. TRIJ(NG BAN 

O TRT1NG BAN 

du tu... theo các quy djnh cüa Luât Du ttr công, L4t  Xây dmg, Luat  Ngân 
sách nhà nuâc và các quy djnh ciia pháp 1u.t CO lien quail. Co bin pháp quy& 
1it chi dao  thirc hin giãi phóng mt bng; dy nhanh tin dO thc hin dr an; 
1mb hoat trong vic diu chuyn vn rr các dir an chm tin dO cho các dit an có 
khà nàng dy nhanh tin dO thi công, hoàn thành d bàn giao dua vào si drng. 

Ban Kinh t - Xã hOi  HDND thj xã kInh trhih HDND thj xã k' h9p thu 
17, khóa XIX xem xét, quyt dinh./. 

Noi nh/In: 
- Thir?ing tlVc Thi üy- TT HDND thj xâ; 
- Chü tjch, các phó chñ tjch UBND th xã; 
- Các Ban HDND thi xã; 
- Dai biêu HDND thi xã; 
- Liru VT- BKT- XH 

Du Van Hung 



HOT DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGBIIA VIT NAM 
TH xA NGHI StYN Dc 1p - Tir do - Hinh phñc  

S& 242 /BC-HDND Nghi So'n, ngây 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thãm tra dir thão nghj quyt v vic giao Uy ban nhân dan th xã quy& d:nh 

chü triro'ng dâu tir các dr an dan tir cong trên dja bàn thj xä Nghi Soii 

Sau khi xem xét dir thão Nghj quyt và Ti trInh s 332/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Scm ye vic dé nghj giao 1Jy ban nhân dan 
thj xã quyêt dinh  chü truang dâu tu các dr an dâu lii cong trén dja bàn thj xã 
Nghi San. Ban Kinh tê -. Xã hOi  HDND thj xã Nghi San báo cáo Hi dông nhân 
dan thj xâ nhu sau: 

I. cc Si PHAP LY 
Dir than Nghj quy& v viêc giao T.1y ban nhân dan thj x quyt djnh chü 

tmcmg diau ti.r các dir an dâu tir cOng trén dja bàn thj xä Nghi San duçc UBND 
thj xã xây dimg can ci vào các quy djrih cita pháp h4t,  gOm: 

- Lut To chüc chmnh quyOn dja phucing ngày 19/6/2015; Li4t Ngân sách 
N}aà nuàc sO 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ci1a Quôc hi; Lust  Dâu ttr cong 
ngày 13/6/2019; Lut Xây dijng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dijnh cia Chinh phü: Nghj djnh sO 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü ye vic quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cUa 
L4t Ngân sách nhà rnxâc; Nghj djnh sO 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 c1ta 
Chinh phü quy djnh chi tiêt huóng dn thi hành mt sO diOu ciXa Lust  Dâu tu 
cOng và tInh hlnh phát triên kinh tê- xã hi cüa thj xa Nghi San nàm 2021; 

II. Si)' CAN THIT PHAI BAN HANH NGH! QUYET 
- Tti khoãn 7, Diki 17, Lut du tu cOng sO 39/2019/QH14: Thâm quyên 

quyét djnh chñ truong dâu tu chuong trInh dr an: 
"HQi dOng nhân dan các cap quyêt djnh chil tnro'ng dâu tu chixang trInh, dr 

an nhóm B, nhOm C siX dung von ngân sách dja phuong, bao gôm câ von bô 
sung có mic tiêu tr ngân sách cap trén, các nguôn von hp pháp ciXa dja phucing 
thuc cap minh quãn 1, tth dir an quy djnh ti khoán 4 Diêu nay. 

Trong truàng hçcp cn thiêt, Hi dOng nhân dan quyOt djnh vic giao cho 
TJy ban nhân dan ciXng cap quyêt djnh chiX trucmg dâu tix dir an quy djnh tai 
khoãn nay phil hop vOi muc tiêu, djnh huóng phát triên, kM nãng tái chinh và 
c1c diem ciii the cüa dja phixang". 

Dê kjp thii, phO duyêt các dir an dâu tx ht tang k thut khu d5n cu xây 
drng rnOi trong näm 2021 và các dr an thuc chuang trInh rnijc tiêu cüa tinh bo 
sung, phil hccp vOi miic tiêu, dinh huâng phát triên kinh tê- xã hi cüa thj xã 
trong nàm 2021. 

TiX nhiXng ni dung trén, Ban Kinh té- Xã hi HDND th xã Nghi San nhn 
thây: vic UBND thj xã Nghi Son trInh HDND thj x ban hành Nghj quyêt ye 



vic giao Uy ban nhân dan thj xã quyt djnh chü tnro'ng du tiz các dir an diu lit 
cong trén dja bàn th xã Nghi Scm là phü hçip. 

ilL MEN NGffl 
1.D6ivóiHDNDthjxA: 
Dê nghj HDND thj xã thông qua Nghj quyêt ye vic giao Uy ban nhân dan 

thj xã quyt djnh chü trtiang dâu tu các dir an dâu lit cong trên dja bàn thj xã 
Nghi San. 

2.Dôivó'iUBNDthixã: 
Can clr Nghj quyêt dã duçic HDND th j. xã thông qua, UBND thj xã to chirc 

thirc hin dam bào the quy djnh cüa Lut dâu lit Cong SO 39/2019/QH14 và các 
quy djnh cüa pháp luat.  Báo cáo kêt qua thirc hin ye HDND tai  các k' hp k' 
hop thrâng k' trong nàm 2021. 

Ban Kinh tê- Xã hQi HDND thj xã kfrih trInh HDND thj xã Nghi San kS'  hp thu 

17 xem xét, quyêt djnhi. 

Nd nh?ln: 
- Thuô'ng 1rirc Thj üy (b/c); 
- Thuông trçrc HDND Thj xà; 
- Chü tjch, các phó chCi tjch UBND Thj xã; 
- UBMTFQ và các doàn the; 
- Các co quan, thin v thuOc N  xA; 
- Các di biêu HDND Thi x; 
- Chü tjch HDND, UBND xã, phuông; 
-LiruVT; Ban KT-XR. 

TM. BAN KINH TE- xA HOI 
KT. TRIX€NG BAN 
PHO TRU'ONG BAN 



HQI BONG NIIAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Tifi xA NGBI SN Dic 1p - Ti.r do - Hanh phüc 

S& 243 /BC-HDND Nghi Soii, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra v K& qua. thiyc hin uhim vu phát trin Kinh t- Xä hi näm 

2020, nhim vii và giãi pháp trQng tam nám 2021 

Sau khi nghiên cüu Báo cáo s 1238 JBC-UBND ngày 10/12/2020 cia 
UBND thj xà v K& qua thijc hin nhim vi phát triên kinh tê - xã hi, bão dam 
quc phông - an ninh  näm 2020, nhim vu và giái pháp tr9ng tam 11am 2021; 
cn cir Nghj  quyt s 263/NQ-BDND ngày 24/12/20 19 ci:ia HDND huyn Tmh Gia 
(nay là thi xã Nghi Sm) v K ho?ch phát tri&i kinh t - xã hE)i nm 2020; Ban Kirih 

phát trin kinh t - xã hi, báo darn quc phông - an ninh nãm 2020, nhim vi 
và giái pháp trQng tam nàm 2021 cña UBND thi xã trinh K' h9p thir 17, HDND thj 
xã, khóa XIX, dng tht'ñ nhn m?nh  môt s vn d sau: 

I. KET QUA DJT DUC 
Ban Kinh t - Xã hOi  BDND thj xã ca bàn thng nht vài báo cáo cia Uy 

ban nhãn dan thj xã. Báo cáo dã dánh giá toàn din, sat thuc tmnh hinh thuc hien 
nhim vii kinh tê - xã hOi  näm 2020, do là: Nám 2020, chñng ta phãi di mat vài 
nhiêu khó khàn, thách thmrc duc daub giá là china thng có trong ljch si'r, nhât là 
dai djch Covid-1?. Dich beth dã tác dông tiêu circ den mci hott dng kinh t - 
xã hi cüa toãn câu và cüa Vit Nam, trong do có thj xã Nghi Son chiing ta. San 
xut, kinh doanh bj dInh tr, các hoit dng xã hOi,  nhât là y tê, giáo diic, djch vu, 
du ljch... và di song mci mt cña nhân dan bj ãnh huOng nghiêm trng. 

Trong bôi cãnh dO, dithi sir 1h dao,  chi  dao  quyêt lit ciXa Tinli üy, 
HDND, UBND tinh; sir vào cuôc dông b, kip  thii cüa ca h thông chInh tn; sir 
dông tinh, ñng h, tham gia tIch circ day trách nhim cüa cong dông doanh 
nghip và các tang krp Nhãn dan toàn th xã; kinh tê- xã hi van git En djnh, 
mt so linh vrc có bithc phát triên; cO 29/3 0 clii tiêu chñ yêu (Báo cáo nêu 
27/29) dirge HDND thi xã Quyêt nghj dã hoàn thành và hoàn thãnh vuçYt k 
hoch, trong dO mt so chi tiêu kinh té quan trQng tang khá so vOi cing ki.  T& 
d tang giá trj san xuât nam 2020 là 12,77%, nêu tInh Ca khu kinh tê Nghi Scm) 
uc tang 18,6% vuçt so vài kê hoach. San xuât nông, lam, thüy san, mac dü gp 
nhiêu khó khan do ânh huông ciXa thOi tiêt, djch b@ih  trong chän nuôi và dai 
djch Covid-19, nhung van eó buOc phát triên on djnh và khá toàn din, giá tn 
san xuât tang 1,46% so vi cing kr. Chuong trmnhxây dung nông thôn mi tip 
tic dirge quan tam chi daO, Co them 2 xã dt chuân nông thôn mdi; bInh quân 
toàn thj xã dat  16119 tiêu chi/ xã, tang 0,1 tiêu clii so vOi ciing k' nàm 2019. San 
xut cong nghip 'bj ãnh hu&ng nng nê do gián doan chuôi ctmg irng nguyen 



1iu du vào và nhu c.0 tM tru&ng giâm süt, nhung do hoat dng san xut các 
nba may san xut l9c hóa dâu, xi màng, thép... vn duy tn, san xuât cong nghip 
tang khá so vói cüng k. Giá. frj san xuât ngãnh cong nghip - xây dyng tang 
19,9% so cimg ks'. Các ngành djch vt duy tn tôc d tang tnxông khá. Thu ngn 
sách nhà nrncc uàc dat  1.95 1 t' dông, vi1qt 89,7% dir toán tinh giao, vuqt 55,9% 
dix toán HDND thj xà, tang 20,9% so cing ks', trong do thu trên dja bàn uóc dt 
645,3 t) dong, vixçit 106,8% dr toán tinh giao, vixqt20,6% dir toán HDND thj xã 
giao, tang 32,3% so cing ks'. Huy dng vOn cho dâu tu phát tniên dtt 30.256 t3 
dOng, thng so v&i cI1ng Cong tác phát triên doanh nghip d.t két qua tIch crc, 
thnh 1p mâi ithc dat  150 donh nghip, dat  100% kê hoch. Hot dng dâu tu 
cOng duc tp trung lãnh  dao,  chi do thyc hin quyêt 1it, dông b, dat  duçic kêt 
qua tIch cijc. Cong tác quail 1 dat dai, tâi nguyen môi truâng, quãn ic quy 
hoach, trt tr xây dimg, giài phóng mt bang duçic tp trunig lãnh dao.  Chixcmg 
trInh phát triên do thj dat  duçic nhthig kt qua quan tr9ng. Các boat dng van 
hóa - xã hi di.rqc duy tn on dinh. Các chinh sách an sinh xã hi duçic quan thin 
thirc hin; di song nhân dan tiêp tiic dtrçic dam bão. An ninh chinh tij, trt tii an 
toàn xã hOi  duçc giti v&ng; thc hành tiêt kim phông chông thm nhfing, lang 
phi tiêp tic duçic quan tam; khOi dai  don két toàn dan tiêp tic duqc c1mg co 
vüng chäc. 

Nliüng kêt qua nêu irên dã gop phân quan tr9ng cho vic tniên khai thirc 
hin các mic tiêu, nhim vi phát triên kinh tê - xã hi giai doan  2015- 2020. 

Ben c?nh  nhig kêt qua dat  duçic, van cOn mt sO ton ti hn chê do là: có 1/30 
chi tiêu (San hrqng luong th1rc có hat)  chua dt kê hoach ma HDND thj xã dê ra 
do ãnh huàng c1a djch COVIP- 19, djch bnh và han  han keo dài. Djch bnh 
trên dan 1cm din biên phirc tap;  chuyên djch ca Can cay trOng dê tang giá ti 
trong san xuât nông nghip chua dáp üng yêu câu, chua cO nhiêu san phâm chü 
lirc cO tInh thucmng hiu trên thj tru&ng; vn cOn tính trng nông dan bô rung 
không san xut. Tiên d thrc hin mt so dr an dâu lit trtrc tiêp cOn chm. Mt 
so di,r an có s du von tm 1mg km, tiên d hoàn frng chm. Nç d9ng thuê tfr các 
cong ty, doanh nghip Va tiên si dat tái djnh cu cOn cao ánh hung den vic thrc 
hin kê hoach dâu tu. Cong tác bôi thtthng giài pbOng mt bang van cOn nhieu 
khó khän, viiàng mac. Tiên d cap giây chlrng nhn quyên sr dicing dat cho nhân 
dan cOn chin,thü tiic ru&m rà; Cong tác quy boch, quãn 1 và to chirc dâu giá 
dat tai  các mt bang quy hoch lien dO chm; Tuiih trang sr dimg dat sai miic 
dIch, xay d1rng trái phép, vi pham trt tij xay drng cOn diên ra. COng tác rà soát 
hO nghèo, hO cn nghèo tai mOt so phumg, xã cOn dê xày ra sai sOt, tao  dix 1un 
không tot; An ninh chinh trj, tnt ti an toàn xã hOi  tuy duçrc bào dam, nhirng vn 
tiêm an nhüng nhãn tO có thê4gây mat on djnh. Thih trang quán 1 các khoan thu 
ngoài ngân sách ti các nhà tnthng cOn nhiêu h?n  chê. 

IL MUC TIEU, NHTM YVVA GL4J PIIAP NAM 2021 
Ban Kinh t - Xã hOi  HDND thj xã ca b thông nMt vài mic tiéu, nhim 

vii, giãi pháp phát tnin Kinh t - Xã hOi nàm 2021 nhu trong báo cáo dã nêu, 
dc bit nhn manh các nOi dung sau: 



- Tp trung các giái pháp phát trin nông nghip nông thôn, tao  ci ch 
khuyn khIch các cong ty, doanh nghiêp, canhãn dâu tu vào phát triên san xuât 
nông nghip; quy hoach yang san xuât chat krqng cao; tap trung chuyên doi 
ging cay trông 4t nuôi; tranh thu các nguOn 1c dâu lit vào xây d1rng nOng 
nghip, nông thôn. Tiêp tiic triên khai th1ic hinnghiêm tiic, hiu qua vic tIch 
ttj, t trung dt dai theo tinh than Nghj quyêt so 13 ngày 11/01/2019 cüa Thth 
ñy, gall vth dy math  chuyn djch ca câu cay trông, vat  nuôi và phát then nông 
nghip hang hóa, quy mo lan theo chuôi giá trj. Kiêrn soát chit chë tInh hinh 
djch brih trén cay trông, 4t nuôi; kiên quyêt không dê tái phát dch tã km châu 
Phi, djch cim AIH5N6, dông th&i thrc hin tot cOng tác tái dan, t5ng dan 1cm 
sau djch. Tiêp tiic chi do, triên khai thirc hin tot, bão dam tiên d Chucmg 
trinh MTQG xây dirng nOng thôn mâi và Chuong trmnh môi xã 1 san phâm 
(OCOP). Rà soát, dnh  giá két qua thirc hin các tiêu chi xây dirng nOng thOn 
mâi, có giái pháp dông b trong to chüc thirc hin các tiOu chI và huy dông 
nguon lirc cho xây dimg nông thôn mói. 

- Thng cuang cong tác chi dao  và pMi hçip giiia các cx quan chuyên mon 
vâi các dja phrnmg Irong vic trin khai thiic hin các chuong lrinh, dr an phát 
trin kinh tá- xä hi d kjp th&i tháo gc nhfrng khó khãn, wang mc trong trin 
khai thrc hin; dy nharih tin d thi cOng các dr an cOng trInh tr9ng diem, các 
cong trInh dan sinh, khu xi:r l rác thai tap  trung, xir 1 nuâc thi khu; giãi phóng 
mt bang, M trcx, tái djnh cu CáC dt an trQng dim trên dja bàn toàn huyn. 

- Tang cu?mg cong tác qun 1' nhà nuâc trén các lirih vuc quy hoch, xay 
dimg cc bàn, quail i dt dai, c.p giy chüng nhmn quyn sü ding dt, tài nguyen 
khoáng san, mOi tnthng, ton giáo. Lam t& cong tác xüc tin du tu, huy dng mnh 
me các ngun hjc ngoài ngân sách d phát trin ha tAng, phát trin kinh t- xã hôi, 
giàm nghèo và cung cp djch vi cOng. 

- Chi dao  có hiu qua cOng tác phông chng dich COVIP- 19, khOng d 
djch bnh say ra lien dja bàn thj xã, tao  rnôi truông n djnh phát trin kinh t- xä 
hi. Tip tiic có các giái pháp nâng cao cMt luqng dôi song cho than dan, giái 
pháp giám nghèo bn vüng; chäm soc si1rc khOe cho nhân dan, tao diu kin cho cac 

hO dn  tip cn ngun vn phát trin san xu.t, giãi quyêt vic lam, ma các lop dào 
tao ngh nOng thôn, lam t& cong tác phông chng djch bnh, kim soát an toân 
thc phm. 

- Xit chat kSr luat, kS' cuong hành chInh, tao dOt phá trong chi dao  diu 
hành và xü 1 cong vic cüa chmnh quyn tr thj xã dn co s?i theo huâng "thông 
sut, hiu qua". Tp trung chi dao  giài quyt can bàn, t?o  sit chuyn bin trong 
cong tác giái phOng mt bng; các giái pháp thu ngãn sách, thu nçi dçng thu, 
tin si'r dmg d,t; hoàn üng vn cüa các dir an có du 1mg ian, kéo dài; My nhanh 
ti& dO thirc hin các dir an si'r diing vn ngân sách nhà niióc. 

- Nâng cao trách nhim trong thrc thi n1iim vi cua can bO,  cong chCrc, 
dng thai xr 1 trách nhim hnh  chInh di v&i can hO, Cong chlrc có sai pham 
trong thirc thi nhiêm vu. 



Du Van Hung 

Trên day là báo cáo thAm tra K& qua thc hin nhim v phát trMn kinh t - 
xã hOi,  bão dam quc phông - an ninh näm 2020, nhim vi và giãi pháp trçrng 
tâmnäm2021, BanKinhtáXahiHDNDthjxãtrmnhkrh9pthü 17BDNDthi 
x, khóa XIX xem xét, quyt dirihi. 

Nyu nhin: 
- Thu&ng trrc Thj ñy- TT HDND thj xâ; 
- Chñ tjch, các phó chñ tjch UBND thj xã; 
- Các Ban HDND thi xã; 
-i biêuHDND thi xã; 
- Lm VT, Ban KT- XH 

TM. BAN KINII TE- xA rioi 
KT. TRIJ'NG BAN 
PHO TRUONG BAN 



HO! DONG NBAN DAN CQNG HOA xA HO! CHEJ NGIIIA \TIET NAM 
Till! xA NGffl S(IN Dc 1p - Tir do - llanh phüc 

S& 244 /BC-HDND Nghi Scm, ngdy 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
a r 

Tham tra tmh hinh thijc biçn nbiçm vi thu NSNN, clii ngan sach da phiroiig 
nAm 2020 và dir toán thu NSNN, clii ngân sách dja phmnig näm 2021 

Sau khi nghien cüu Báo cáo s 1581 /BC-UBND ngày 16/12/2020 cija 
TJBND thi xã v tInh bIrth  thixc hiên nhiêm vu thu NSNN, chi ngân sách dia phucing. 
nàm 2020 và Dr toán thu NSNN, chi ngãn sách dja phu(mg nm202 1. Ban Kinh t-
XahiHNDthxãcabantánthànhvóibáocáoc1aUBNDthjxãtrmnhKThQp 

thir 17, HDND thj xa, khóa XIX, dngthôri nhn muih mt s vnd sau: 
1. Thu ngãn sách 
Tng thu ngân sách nhà nuâc nàm 2020 uâc thirc hin dirçc 1.951 t3 

dng, tang 89,7% di,r toán tinh giao, tang 5 5,9% dir toán HDND thj xã giao và 
tang 20,9% so vài cl'ing ks', trong do: 

- Thu ngân sách trên dja ban uâc thirc hin diiçc 645,3 ti dng, tang 
106,8% di,r toán tinh giao, tang 20,6% dir toán HDND thj xã giao và tang 32,3% 
so vài ciing ks'; 

- Thu b sung ngân sách cp trên dixçic 1.159,2 t) dng, tang 61,7% dir 
toán giao và tang 11,7% so vOi ci'ing ks'. 

Co 8/10 chi tiêu có s thu dtt và vixçit so vâi d toán HDND tinh và HDND 
thi xã giao du näm. 

2. Chi ngân sách 
Tng chi ngân sách nãm 2020 u'àc thirc hin 1.698,1 t' dng, tang 68,5% 

dir toán tinh giao, tang 3 8,5% dir toán HDND thj xã giao và tang 15,2% so cüng 
ki. Trong do: Chi thtthng xuyen 943,1 tT dng, tang 9,27% dv toán tinh giao va 
di,r toán HDND thj xà giao và tang 3,1% so vOi ci'Jng ks'; Chi du tir phát trin 
418 ti dng, tang 248,8% d1r toán tinh giao, 24,3% dir toán HDND thj xã giao, 
tang 76,9% so v9i ci'mg kr. Näm 2020, là näm cuôi cüa giai doan 2016- 2020 vi 

4y các chuang trinh MTQG xay dirng nông thôn môi, giãni nghèo bn vüng, 
các chuung trInh khác cüa tinh. . .b sung cho thj xã là rt ion và ghi chi kinh phi 
du tir h tng các mt bng quy hotch d t chilrc du giá nên s chi du ti.r 
XDCB vtiqt so vOi các näm tnthc. 

V nhim vii chi ngân sách: Dã dáp 1mg cci ban nhim vi chi ngân sách gop 
pMn n djnh và phát trin kinh t- xã hi, dam báo quc phOng an ninh cña thi 
xã. Ngun dir phông ngaách cci ban duçrc sü diing chi kjp thii d giãi quyt 



kh.c phiic các cong trInh phông ch6ng djch COVIP-19, djch trên dan 1cm, phông 
ch6ng liit bão nám 202020 và mt s khoãn chi phát sinh ngoài di,i toán. 

3. Môt s tn tii hn ch 
Ban Kinh th- Xã hi HDND thj xã co' ban dng tInh vth nhüng tn tai,  hn 

ch, nguyen nhãn nhu bao cáo dã chi ra. D nghj UBND thj xã và các dai  biu 
phân tIch them nhm lam rö hun mt s vn d có giài pháp khc phiic trong 
thii gian t9i, do là: 

3.1. VThungânsách 
- 2/10 khoãn thu không dat  vOi k hoach d ra: Thus CTN-NQD, l phi 

truâc ba. 
- Vic xü l nçi dong thu tir cáo doanh nghip chua quyt liit dn dn ncr 

dong thu cOn cao. 
- Cong tác quy hoach, du giá dt ti cáo xã cham  trin khai dn dn vic 

hoàn thin h so, du giá quyn si ding dt chum; thu tin dAt tai djnh Cu tr l 

dat thAp. 
- Cong tác quãn l, diu hành thu ngân sách chua quyêt 1it, dOng b tir th 

xã dn xã, phir&ng. 
3.2. V clii ngân sách 
- COng tác quàn 1 ngân sách dc bit trong thixc hin chi ngãn sách chua 

ducrc quãn lr chit chë, mt s don vj dr toán cAp thi xã, UBND cáo xa, phithng 
chi không ding dr toán duçrc duyt. 

- Vic quãn l cáo ngun thu ttr nhân dan, các doanh nghip, dun vj tài trçc 
cOn han  ch& 

4. Nhiin vil,  giái pháp, quail i, diu hành ngân sách näm 2021 
Ban Kinh t- Xã hi co bàn thông nhAt vâi nhim vi và các giái pháp ma 

UI3ND thj xã d ra tp trung thu ngân sách, quán l, diu hành ngân sách nm 
2020 và nhAn m?nh  mt s nOi  dung sau: 

- Tp trung rà soát, dánh giá di'ing thirc t cáo chi tiêu giao thu nám 2021 
phi, 1 phi và các khoãn thu thuc ngân sách. . . .Xây dmg các giái pháp dng b) 
t chirc thu dt hiu qua cao, dc bit xây dung the giài pháp thu các nq dQng 
thuê, ncr tin dAt tái djnh c'tr. 

- Tp trung rà soát, dánh giá, 1.p, phê quyt quy hoch khu dan cu nông 
thOn, mt bang dAu giá dAt tCr do tio thu ngun thu ngân sách. 

- Can di, b6 tn ngun kinh phi chi cho con ngirOi, chi hoat dng thu&ng 
xuyên cho các 4cm vj ngân sách, dc bit uu tiên ngun kirih phi tang thu cho 
cáo linh virc chinh trj, kinh t, van hóa, giáo d11c. Phân b6 dir toán cho cáo don v 
ngân sách dam bão n dinh theo Quyt djnh s 4762/2016/QD-UBND ngày 
09/12/2016 cña UBND tinh Thanh Hóa v dnh müc phãn b chi thuOrng xuyen 
ngân sách dja phircrng nàin 2017 và n dinh  dn nãm 2020. 



Dâu Van Hñng 

- Can di nguon kinh phI phü hçp cho hoàn i'rng, d6i üng, thanh toán các 
chuong trmnh, dir an, du tu xây dijng ca ban và xây drng k hotch du ti phñ 
hop tránh dn  trãi. 

- Tang cirôrng cong tác kim tra, don dc các t chirc, doanh nghip, 
UBND các xã, phuOrng và các don vj s1r nghip thirc hin nghiêm t(c quy djnh 
v tâi chInh, thu, np thu& phi, 1 phi và Lut ngân sách nãm 2015. 

Trên dày là báo cáo thm tra tInh hmnh thirc hin nhim vii thu NSNN, chi 
ngân sách dja phucmg nãm 2020 và dir toán ngân sách nhà nithc nm 2021, Ban 
Kinh t- Xã hi HDND thj xà báo cáo k' hçp thu 17 }IDND th xã khóa Xix xem 
xét, quyêt djnh.I. 

Ntrinhin: 
- Thir?mg trirc Thi ày-TT HDND fbi xã 
- Chü tjch, các phó chà tjch UBND thj xâ; 
- Các Ban HDND thi xã; 
- Da biêu HDND thi xã; 
- Luu VT, BanKT- XH 

TM. BAN KJNH TE- xA 1101 
KT. TRUNG BAN 
PHO TRIJ'ONG BAN 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHJ NGIIIA VIET NAM 
Till xA NGHI SJN Dc1p-Tirdo-Hjnhphüc 

S6: 245 /BC-E1DND Nghi So'n, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra kt qua tmnh hInh thic hin k hoch du hr cong näm 2020 vI 

xây drng kê hoich dan hr cong nám 2021 

Sau khi nghiên cüu Báo cáo si 1580 /BC-UBND ngày 16/12/2020 ciiaUBND 
thi xã v th-ih hInh thirc hin k hoach du ttr cong näm 2020 và xây dirng ká 
hoach du tir cong näm 2021. Ban Kinh t- Xã hi HDND iii xã c bàn tan thãnh 
voibaocaociaUBNDthxatrInhK1h9pthii17,HDNDthXa,khóa)cD(,dông 

thñnhnmnhmOtsôvandêsau: 
1. TInh hInh thirc hin k hoich du hr cong nãm 2020. 
Nãm 2020 frên dja bàn thj xã có 162 dii an dang trin khai thc hiên, trong 

do cO 34 dir an chuyn tip, 128 di,r an du tu xây dirng mâi. K hoach du tu 
xây dirng 11am 2020 là: 668,8 t' dng, thic hin duçic 52 1,6 t' dng, dat  78% k 
hoch nám, bang 132% so vci ciing k. Trong do: Các dir an do UBND thi xã 

lam chii du tu k hoach là: 303,42 tS'  dng, ithc thirc hin Ca nàm drnc 3 15,6 t' 
dng, dat  71% k hoach nãm; Các dir an do xã, phumg lam cliii du tix k hoach 
là: 365,4 t' dng, ithc thic hin cã näm dixqc 306,08 t' dng, dat  84% k hoach. 

Cong tác thanh quyêt toán: Tong so cong trinh dã phê duyt quy& toán 11 
tháng dâu näm là 99 cOng trInh, vói tong miic dâu tu duçrc duyt là 201 t' dng, 
giá trj nghim thu quyêt toán A-B là 188 tS'  dông, qua thâm djnh quyt toán dã 
diêu chinh giãm so vri giá trj d toán là 16 t' dông và giãm so vri quyt toán A-
B là 3,4 t dông; Cong tác quyêt toán thirc hin dung theo Thông tu s 
10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 ciia B Tài chInh Quy djnh ye quyt toán du 
an hoàn thành thuc nguôn von nhà nixic. 

Vê thanh toán von dâu tu: Can cii kê hoch giao vOn dâu tu theo Ng 
quyêt ciia FIDND thj xä phê chuân và nguôn von chucrng trmnh milc tiêu tinh 
giao näm 2020 là: 580,647 t' dông, giãi ngân duçic 495 tr  dông, dat  85 % k 
hoach, trong do: 

- NguOn ngân sách TW, ngân sách tinh giao kê hoach  nàm 20211à: 
259,927 t3' dOng, giái ngãn duc: 199,927 t dông, dat  76,9% kê hoach. 

- Ngân sách cap huyn kê hoch giao là: 201,91 t' dông, giâi ngân duçic 
188 tT dông, dat  88% kê hoach; 

- Nguôn vOn ngâñ sách cap xã kê hoch là: 118,81 t3 dOng, giâi ngân 
duçc 107 t' dong, dat 90% k hoach. 

V kt qUa xfr 1 my d9ng :Tông so nçi d9ng xây dirng cc bàn tinh dn 
ngày 3 1/12/2019 na phãi trã tir nguôn ngân sách TW,NS thih, NS cap huyn và 



NS cp xã là: 82,493 t' dng, trong do: Ngân sách TW, NS tinh nçi là: 33,463 t' 
dng, Ngân sách thj xã nci: 37,86 t~T dông, ngân sách cap xa nçl: 11,17 t' dông. 

+ IDa xr l nçi dçng xây dimg co bàn là: 66,903 t' dông, trong do: NSTW, 
NS tinh là: 27,8 1 t dng, NS thj xâ là: 34,808 t) doug và NS cap xä là: 4,285 t' 
ding; 

+ Trl xü l nçi d9ng xay dirng co bàn dt 81% so viii k hoach; 
+ So nçi dçng näm 2019 chuyên sang cOn phái giã quyêt là: 15,59 tr dông, 

trong do: Ngân sách tinh cOn nçi là: 5,653 tr doug, ngãn sách thj xãnçi là: 3,052 
tr dông và ngãn sách xã, phtrng cOn nq d9ng nm 2019 chuyên sang chua cO 
nguon thanh toan là: 6,884 tST dông. 

Dánh giá chung: Trong bôi cánh dai  dch Covid-19 diênbien phüc t.p, tác 
dng tiêu circ den mçi mt cüa d?ii song kinh tê - xã hi, cOn nhiêu khó khàn, thách 
thüc, nhimg vói sir no lirc và quyêt tam cao c(ia ca h thông chith iij, sir h trçi cña 
tmh va clii dao, then hanh quyêt hêt cua liii uy, HDND, UBND liii xã, cung vol su 
dng lOng, quyt tam ciia cà h thông chñih tn, n lrc cô gang, vtiqt qua khó khãn, 
ci:m cOns  dông doanh nghip và nhân dan trên dja bàn thj xã, tinh hInh  thirc hin k 
hoach dâu tti cong dä dat  dugc nMng kêt qua tIch crc; Huy dng vOn dâu tu trên 
dja bàn cao hon so vri nám trw9c; Vic quàn l, sir dpng von dâu tir cOng duçic các 
chü du tir quan tam thi1c hin, dam bão hiu qua và tuãn thu các quy dnh cuia 
pháp lu.t; Tiên d thirc hin và giài ngân von dan tir cong cao horn sov&i cñng kSr 
32%; Nhiêu dur an duçic ban giao thra vào si:r dimg phát huy hiu qua dan lix. 

2. Mt s tn tai hin chê 
Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã cor bàn dng tInh vài nhüng tn tai, han 

ch, nguyen nhân nhu bao cáo dã chi ra. 
3. K hoch du tu cong 11am 2021 
Ban Kinh th- Xã hi HDND thi xã thông nht vâi nhim vui và giãi pháp 

cüa UBND thj xä xây dimg. Tuy nhiên cn nhn m?nh,  d dam báo hoàn th?nh  
k hoach du li.x cong theo Nghj quyt HDND thl xã d ra, UBND thj xã tp 
trung vào mt s ni dung sau: 

- Tp trung các giái pháp huy dng ngun l%rc du tu xây durng tx trung 
ucmg, cña tinh và các ngun huy dng hçrp pháp khác. 

- D.y nanh tin d quy hoach d.t khu dan cur, nhm khai thác qu3 dt tr 
dâu giá d tranh thu ngun vn phiic v1i du lix. 

- Dy nhrnih  tin d thi cong các cong trinh dang giao d, các cOng trmnh 
chuyn tip dc bit là các cong trInh phite vii phOng chng thiên tai, hit bão, 
cOng trInh dan sinh, các cong trinh giao thông nông thôn, cOng trInh van hóa và 
các cOng trInh trQng dim c11a tiii Xã. 

- Cii dao  các phOng chuyën mOn t chirc thm tra, thm diiih phê duyt 
cong trInh d thc hin theo thTzng k hoach; phê duyt quyt toán giãi ngãn vn 
dâu lix diing tin d, kjp thOi. Kiên quyt x1r l nhüng don vi, Ca nhân không 
thuc hin dung cam kt tin d), thii gian va có hành vi gian lan trong thurc hin 
nliiêm vu. 



TM. BAN KINI! TE- XA HOI 
KT. TRUONG BAN 
HO TRUNG BAN 

- T chüc thanh tra, kim tra các cong trInh dâu tu dc bit các cong trinh 
do xã lam chü du ftr, tr do yêu cu khc phic các cong trmnh hoãn thành chua 
quyt toán chit luçcng không dat  yêu cu, các cong trmnh hoãn thành hoãn thin 
h sci quyt toán theo k hoach. 

- Tp trung xây dirng kt hoach dàu tu cong trung h?n  giai  do?n  2021-
2026, trmnh HDND thj xã phê chun. 

Trên day là báo cáo thm tra kt qua tInh hInh thirc hin k hotch du tir 
cong nàm 2020 và xây drng k hoch du tu cong näm 2021, Ban Kinh t- Xã 
hi HE)ND thj xã báo cáo k' hop thu 17 HE)ND thj xã khóa XIX xem xet, quyt 
djnhf. 

Nui nhin: 
- Thir&ng trirc N üy-TT 1]DND thi xä; 
- Chü tch, các phó chü tjch UBND thj xä; 
- Các Ban HDND thj xã; 
- Dai biêu HDND thi xA; 
-LuuVT,BanKT-XH 

Du Van Hung 



HO! BONG NI]AN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGBIA VITNAM 
THu xA NGHI  SON DOc 1p - Tir do Lbtnh phüc  

S& 246 /BC-HDND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra kt qua cong tác quãn 1 dt dai, tIi nguyen môi trirèng khoãng 

san trên da  bàn thi xA nàm  2020; nhim vii và giãi pháp näm 2021 

Sau khi nghiên cüu Báo cáo s 1068 /BC-UBND ngày 03/12/2020 cia UBND 
thj xã ye cong tác quán 1 dat dai, tài nguyen môi ththng khoáng san trên dja bàn 
thj xã nàm 2020; nhim vii và giái pháp nám 2021. Ban Kinh tê- Xã hôi HDND 
thjxãccibãntánthnhvribáo cáo ci1aUBNDthjxãtiinhKThQpthü 17,HDNDthj 
xä, khóa XIX, dông thii than m?nh mOt so van dê sau: 

1.Ktquãditduçrc. 
Cong tác quàn 1)dât dai, cap giây ching nhn quyên sü drng dat, däng k 

the chap va xóathé chap duçrc tthjc hin dam báo quy dinh  cüa pháp 1ut. Nm 
2020, dã cap giây CNQSD dat duqc cho 4.601 tnthng hcTp, Irong do: Cap mth 
521 tnxOrng hçip; Chuyên nhixçmg 1349 trtthng hqp; Cap dôi, cap 1?i  648 tru&ng 
hçip; Thra Ice, tng cho 2083 trithng hçip; tiêp nhn và dãng k the chap, xoá 
dàng k3 the chap quyên sr dimg dat cho 2689 h gia dInh, cá nhãn theo quy 
djnh, trong do: Xoá däng k' the chap 906 tming hçrp và dãng k' the chap 1649 
tru&ng hçp, thay dôi ni dung the chap cho 134 trtthng hçip; tiêp nhn bô sung, 
dInh chinh sai sot tren giây chirng nhan  quyên si'I ding dat dã cap cho hen 160 
tnthnghçip. 

Vê 1p quy hoach, kê hoach sir diing dat, thông kê, kiêm kê dat dai: Hoàn 
thin kê hoch sir ding dat nAm 2020 cña UBND thj xA và duçrc UBND tinh 
Thanh Hóa phê duyt t?i  Quyêt djnh so 1880/QD-UBND ngày 26/5/2020; Hin 
nay UBND thj xã Clang don dôc, clii d?o  thirc hin vic rà soát thông kê, kim kê 
dat dai 5 nàm giai don 2015-2019 và 1p bàn do hin trng sir dmg dt nàm 
2019 trInh UBND tinh phé duyt trixàc 3 1/12/2020; Hoàn thin ho sq trInh 
UBND tinh Thanh Hóa chap thuan  cho phép các cong trinh, dij an thirc hin 
trong nam 2021, cp nht vào kê hoch sir dmg dat nàm 2021 thi xä Nghi Son 
dirçrc phê duyt tai Quyêt djnh so 4677/QD-UBND ngày 02/11/2020, Quyêt 
djnh 4475/QD-UBND ngày 21/10/2020, Quyêt djnh sO 3805/QD-UBND ngày 
15/9/2020... 

Lp quy hoch chi tit khu dan cix nông thôn, djnh giá dat, du giá d&t, 
giao dat, cho thuê dat: Lip, phê duyt quy hoich clii tiêt khu dan cix, xen ctr cho 
các xã Dinh Hái, Thanh Thiry, Trixâng Lam...; Diêu chinh mt bang quy hoach 
khu dii  cix cho xã Nghi Scm, xã Tan Trithng, phrnmg Binh Mirth...; Xác djnh 
gia khi diem, phe duyet phlfflng an dâu giá và to chic dâu giá thânh cong các 
mt bang quy hoch phirng Tan Dan, Thanh Thiry, phixàng Hãi Ninh xã Triêu 
Dixang cü), phithng Xuân Lam, phuâng Hâi Thanh, phithng Hái Hôa, phithng 
Nguyen BInh, xã Các Scm, xä Nghi Son; Phôi hQp v&i sr Tài nguyen và Môi 
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trithng t ehirc kim tra thc dja khu dt thuc Khu F cña cong ty Xi mäng Nghi  
Scm d bàn giao li cho Ban quãn l Khu kinh tê Nghi San và cac khu cOng 
nhip quãn l~';  Ban hành van bàn giri Cong ty xi mäng Nghi San âê hoàn thin 
ho sci thu hôi dat dôi vói mucrng thoát nizàc thai cüa cong ty tii xa Hãi Thucrng. 

Vê thu hôi dat, thârn djnh dr toán bôi thumg: UBND th xã ban hãnh tren 
2860 quyêt djnh thu hôi dat theo thâm quyên; thrc hin thuhOi dat dôi vài 46 dr 
an, v&i tong din tIch thu hôi là 368,36 ha; ban hành quyêt dnh phé duyt bôi 
thu&ng, h trçi GPMIB và tái djnh cu cho các dôi tirqng bj ãnh humg bOi các dir 
an trên dja bàn viii so tiên trên 785 ti  dông. 

Vê quail l tài nguyen, khoáng san, báo v môi truông và tai nguyen 
lithe: Trén dja bàn thj xa TJBND thj xã Nghi San hin nay có 22 dan vj khai 
thác mô dang hot dng chü yeu là rnO dá vôi lam 4t lieu  xây dmg thông 
thuâng và mO dat san lap, tp trung nhiêu ô xã Tan Truing và xã Trithng Lam. 
Trong näm 2020 UBND thj xã to chirc ngãn chn, xCr l3 tInh trng khai thác 
ldioáng san trái phép tren dja bàn: Phôi hçp vOi các dan vj Co lien quan kiêm tra 
quàn l các ni dung ye quán 19 Nba nu&c trong hot dng khai thác khoáng san 
ti dja bàn các xã, phu?mg; Phôi hcp vi Sr Tâi nguyen và Môi trumg tO chirc 
bàn giao ngoài thirc dja các moe giOi theo Giây phép khai thác mO dá vôi lam 
4t 1iu xây drng thông thu&ng ducic Chü tjch UBND tinh Thanh Hóa cap cho 
cong ty cO phãn dâu tii xây dijng và thucmg mi Nhân Nam (Giây phép so 
82/GP-UBND ngày 29/5/20 19); Ban hành kê hoach và thành 1p Doàn kiêm tra, 
xi1 1 vi phm trong hot dng khai thác, tp kêt, kinh doanh khoáng san trái 
phép trên dja bàn thj xã. 

2. Tn ti hin ch 
Ban Kinh t- Xä bti HDND thj xã ca bàn dng tInh vói nhiing tn tti, 

hn chê, nguyen nhân nhu báo cáo dã chi ra. Dê nghj UBND thj xã và,các dai 
biêu phân tich them nhàm lam rO hon mt sO van dê có giái pháp khãc phitc 
trong thii gian tói, do là: 

- Thñ tiic, ho so cap giây chirng nhn quyên s1r diing dat cho các to chüc, 
cá nhân cOn chm, chua dung hçn. Cong tác tác lam chiêm dat dai con diên ra 
mt so xã. Nàng lirc can b dja chmnh môi so xã cOn yêu ye chuyên mOn. Vic rà 
soát cap giay chiirng nhn quyên sü ding dat cho dat bàn trái thâm quyên chua 
khãn tnrcing. 

- Vic khai thác tai nguyen trái phép cOn din ra chi.ra duçic xü l' lciên 
quyêt. 0 nhiêm mOi tnthng dan cu con nhiêu bat cp do các co si san xuât, cOng 
ty doanh nghip san xuât, chê biên; tInh trng virt rác bira bãi xáy ra 6 khu virc 
nOng thOn; vic xá ntróc thai tnrc tiêp ra biên mt so xà nuôi torn trái phép trên 
cat chua duçic xir l dirt diem. 

- Cong tác lap,  th5m djnh hO so quy hotch tong the khu dan cu din ra 
cOn chm, dan dCn cOng tác Clãu giá dat tao ngun thu ngan sách chua dam báo 
kê hoach  âê ra. 

- Cong tác kiOm ira, xir 1 hành chInh các tnthng bcip khai thác tài nguyen 
trái phép, ô nhiêm môi ththng, sü diing dat và xây dirng trái phép chua din ra 
thu&ng xuyên, lien ti1c; vic kiêm ira, xir lr dOi tirçmg chua cucing quyêt. 
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3. Nh1m vi,i và giãi pháp nm 2021 
Ban Kinh té- Xã hi HDND th xã thông nhât vti m.ic tiêu, nhim vu và 

giâi pháp cüa TJBND huyn xay dirng. Tuy nhiên, rthân mmh mt so nOi dung 
can tp tnmg trong thri gian ti nhu sau: 

- To chirc tuyên tmyên n3ng  rãi trong can b, dáng viên và nhân dan ye 
các chii trticlng, chi thj, nghj quyêt cüa Dáng, pháp lut cña nhà nithc ye cong tác 
quail l dat dai, tài nguyen Va môi thning. 

- Tp trung cái cách thu tic hành chInh, tto cci ché thông thoáng trong 
vic 1p và hoàn thin ho so cap chüng nhn quyên s1r dung dat. Eây nhanh tiên 
d cap giây chrng nhn quyên sü dijng dat cho các tO chüc, cá nhãn. TO 'chüc do 
dac và hoàn thin ho so cap giây chirng nhn quyên sü dicing dat cho nhân dan 
cac xã thirc hiên xong chuyên dôi ruông dat 

- Ra soat, tap trung gial quyêt cap giây chtrng nhãn quyên six dung dat cho 
các tru?mg hçip giao dat không dung thâm quyên trithc ngày 01/7/2004. 

- Hoàn thin ho so thâm djnh quy hoch s1r diing dat các khu dan cix, bàn 
giao rnt bang to chi.rc dâu giá dat t?o  nguOn thu ngân sách. T chüc thm djnli 
thu hôi dat bàn giao cho các dr an dáng thôi gian. 

- To chiic thành 1p doàn kiêm tra lien ngành phOi hçp v&i cac th ban 
ngành, cci quan, don v có lien quan to cliirc kiêm tra, xir 15r các tnthng hçip khai 
thác trái phép tài nguyen, khoáng san, các cong ty, doanh nghip, cci só san xut 
kinh doanh, cci sO' nuôi torn gay ô nhim môi trtrO'ng, xá nixcc thai trirc tip ra 
thiên nhien. Kiêm tra tinh trang quãn l quy hoach, sO' diing dat, cong tác ltn 
chiêm dat dai a các xa, thj trân. 

Trên day là báo cáo thâm tra v cong tác quãn l' dat dai, tài nguyen, môi 
tru&ng khoáng san trân dja bàn huyn nám 2020; nhim vi và giài pháp näm 
2021, BanKinhtê- Xãh)i HDND th xãbáo cáo k'hQp thu 17 HDND thj xãkhóa 
XIX xern xét, quyêt djnh./. 

No'i nhin: 
- Thithng tWc  Thj üy- TT HDND th1 xã; 
- Chü tich,  các phó chü t4ch UBND thi xã; 
- Các Ban HDND thj xã; 
- Dai  biêu HDND thj xà; 
- Luu VT, Ban KT- XH 

TM. BAN KINII TE- XA HOI 
KT. TRUNG BAN 

PHO TRJJ'ONG BAN 

 

DãuVänHüng 



1101 BONG NIIAN DAN CQNG HOA xA 110! CHLJ NGBIA VIET NAM 
Tifi xA NGBI S%N Doc 1p - Tir do - Hanh phüc  

S&247 /BC-HDND Nghi Scm, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra báo cáo kt qua thijc hin CJnroiig trInh xây dirng nông thôn mn 

nàm 2020; nhim vij vt giái pháp nàm 2021 

Sau kbi nghiên cüu Báo cáo s 765 LBC-UBND ngày 17/11/2020 cia UBND 
thj xã ye két qua thirc hin ké hoich phá triên nông nghip vâ xây dirng nông 
thôn mài näm 2020, mljc tiêu nhim vii näm 2021. Ban Kinh tê- Xã hôi }]DND 
thxãccibãánthànhvóbáocáocñaUBNDthIxãtrInhK'h9pthü 17,HDNDthj 
xã, khóa XIX, dông thEM than mnh mt so van dê sau: 

1. V cong tác chi (130, (1iu hãnh 
Ban chi do xay dimg nông thôn mói thj xã dã tp trung barn sat cor s?, tip 

nhn và cap nhIt các thu trrnmg ci1a cap trên lriên khai kip  thii xuông các xã dam 
báo thi gian và hiu qua. Rà soát, dánh giá  kjp th?yi bô sung quy hoach  xây dung 
nông thôn mài các xã dáp 1mg yêu can thijc tê và phü hçvp vri quy hotch sü 
dimg dat càa thi xa. Thirc hin kin toàn kjp thii Ban chi dio cap thj xà và cp 
xA; ban hàrih các van ban chi dao  diêu hãnh, phân cong can bô trong ban chi dao 
theo döi, chi dao cor s& To chlrc quán trit, tiiên ldiai kjp thai các van bàn chi 
dao cüa trung irong, cija tinh. 

2. Kt qua huy dng nguôn lijc 
Näm 2020, dä huy dng dirqc 356,181 t5 dng, phic vi xay drng nOng 

thOn mâi, trong do: 
VôntrirctiêpNTM: 181,256 t'dông=51%. 
Trong do: 
- Trung rnmg: 89,300 t dong; 
- Ngan sácb tinh: 20,534 t' dông; 
- Ngân sácb thi xã: 35,99 t dông; 
- Ngân sách xä'phir&ng 35,43 t' dông; 
- Von doRnh nghip: 5 tr dong 1,4%; 
- Von 1ng ghép: 164,97 t dông 46,2%; 
- Nhãn dan dóng gop: 4,64 t dông = 1,4%. 
3.Kt qua thtrc hin B tiêu chI Quôc gia ye xây dipig Hông thôn mói 
So xã dt chuân 9 xã, phu&ng: Hái Châu, BInh Minh, Anh Son, Ng9c 

Linh, Thanh Thüy, Thanh Son, Tan Dan, Ninh Hái, Hái Linh (nay là phithng 
Hái Châu, BInh Mirth, Hái Linh, Tan Dan, Ninh Hái không tham gia xây dimg 
NTM). Nàm 2020, cO 2 xã drrçic cong nhn dat  chuân NTM gôm: Djnh Hái, Hãi 
Nhan. BInh quân tiéu chI 13 dã xay dung NTM: 15,85 tiOu chilxä, tang 0,85 tiëu 
chI so vài bInh quãn 11am 2019. 
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4. MIt s6 hn ch 
- Cong tác tuyên truyn các chü trurang, chinh sách cüa Dãng, pháp lust ciia 

Nha nuâc ye nông nghip, nông thôn con hn chê. 
- Cong tác to chirc thirc hin các tiêu clii & mOt so xã chua duqc quan tam 

dárig mirc, can b tham muu ye linh virc nông nghip, nông thôn và xây dirng nông 
thôn mài yêu ye chuyên mon nghip vii. 

- Ban chi do xây dmg nông thôn mói các cap chua sâu sat và toàn din. S 
lieu báo cáo rnt so ni dung cbua có sir thông nhât. 

- Mt so dan vj cap üy, chInh quyên chua tp trung quyêt lit Irong lãnh do, 
chi dao,  diêu hành th%rc hin các clii tiêu, miic tiêu xây dmg nông thôn mói. 

5. Miic tiêu, nhim vi và các iãi pháp nàm 2021 
Ban Kinh tê- Xã hOi  cci bàn thông nhât vói mile  tiêu, nhim vii  và các giâi 

pháp ma UBND th xã dã xây drng vá to chüc thirc hin näm 2021. Dông thii 
nhân mnh mOt so nOi dung sau: Dê nghj UBND th xã tp trung rà soát, dánh 
giá thc tê các don vj có âü tiêm hrc, nOi  lirc dé thirc hin hoàn thành cac tiêu 
chI xã chuân NTM. Tp trung huy dng nguôn lirc  dâu tu dông b Ca s?i hi tng 
nông nghip nông thôn nhu dithng giao thông, h thông kênh muang. . .Kêu gçi 
các tO chirc, cá nhân, cong ty, doanh nghip dâu tu vào nông nghip, nông thOu 
và xay drng nông thôn mâi. 

Trên day là báo cáo thâm Ira ye kêt qua thire hin xây drng nông thôn mâi 
nãm 2020; nhim vi và giãi pháp näm 2021, Ban Kinh tê- Xã hi BDND thi xa 
báo cáo kSr h9p thu 17 UDND thj xã khóa XIX xem xét, quyêt djnh./. 

Nui nhmn: 
- Thiiông trirc Thj iy-TT HDND thj xã 
- Chü tjch, các phó chii tjch UBND thj xã; 
- Các Ban HDND thi xã; 
- Dai biêu HDND th xã; 
- Lmi VT, Ban KT- XH 

TM. BAN KLNH TE- xA HO! 
KT. TRU'NG BAN 
PHO TRUNG BAN 



HO! BONG MEAN DAN CQNG HOA xA HQI CHJ NGBIA VIT NAM 
Till XA NGffl S(N Dc Jp - Tir do - L1nh phüc 

S: 248 /BC-HDND Nghi Son, ngây 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thni tra kt qua thirc hin quy hoch, quãn 1 trt tij xây drng nám 2020;. 

nhim viii và giãi pháp nàm 2021 

Sau khi nghiên cu Báo cáo s 1191 IBC-UBND ngày 07/12/2020 cia UIBND 
thi xã ye tInh hinh thirc hin quàn 1 quy hoich, quán 1r trt tr xây dirng 11am 
2020; nhim vii và giái pháp näm 2021. Ban Kinh tê- Xã h(i HDND thj xã ca bàn 
tánthnhvàibáocáociaUBNDthixätrInhK'h9pthir17,}1DNDthixã,khóa 
XIX, dông th&i nhãn mm1i mOt so vn dê sau: 

1. Kt qua dit thrçrc. 

Cong tác quãn 15r quy hoach, quân l' trt tij xay dijng trên dja bàn thi xâ 
nàm 2020 tip tue drnc cbn chinh 

Cong tác quãn 1r quy hoch: T chüc 1p 05 phân khu do thi theo diu 
chinh, rnOr rng Quy hoch chung xây dig Khu kinh tê Nghi San, tinh Thanh  
HOa den nàm 2035, tam nhIn den 11am 2050 duçic Thu tithng Chinh phü phê 
duyt ti Quyêt djnh so 1699/QD-TTg ngày 07/12/2018 gôm: DT-01, D-05, DT-
08, DT-09, DT-10. Den nay dan vj tir van 1p  quy hoch dã báo cáo 1n 1 viii 
UBNID thj xã và dang hoàn thin do an quy hoach phãn khu dê báo cáo 1.n 2; 
Phê duyt quy hoach clii tiêt xây dimg t9 l 1/500 Khu du hch nghi dirOng sinh 
thai cao cap biên Hâi Ninh, Khu thuong mai djch v, nghi duö'ng Hoàng Tuttn 
ti xã Ninh Hái; phé duyt quy hoch clii tiêt xây dirng t 1 1/500 các khu dan 
Cu: Khu dan cu thôn Dông Tiên và thôn Phü Minh phufmg Birth Minh, Khu dan 
cu thôn Dai ThAng phuèng Hãi Lilnh; Khu dan cu mâi thôn Thi Quân, phithng 
Xuân Lam, và phê duyt Dieu chinh civic b Quy hoach chi tiêt xây dng tr 1 
1/500 Khu dan cu Dông Chçi, phu&ng Hal Hôa; Chi dao  UBND phi.thng Hãi 
Hôa 1p quy hoach clii tiêt xây drng t' 1 1/500 Khu dan cu Vu?in Thiên, thôn 
Trung ChInh; UBNJD1 xãHái Nlhân l.p quy hotch clii tiêt xây dirng tT 1 1/500 
Khu dan cu thôn Thuccng Nam và DOng Tam; Chi dao  các phu&ng, xã xây dirng 
7 Khu dan cu dã duçic phê duyt Quy hoach clii tiêt xây dijng t l 1/500; Clii 
do các phithng triên khai 1p quy hoich 05 khu d1n  eli theo V5n ban chap thun 
chü tnxong 1p quy hoach chi tiêt t3' 1 1/500 cüaUBND tinh; To chüc l COng 
bô Quyêt dinh ye vic phé duyt quy hoach clii tiet xay dimg tSr 1 1/500 Khu tái 
dinh Cu xâ Hâi Ha t?i  phithng Xuãn Lam, Hái Binh, thj xã Nghi Son, tinh Thanh 
Hóa tti phu&ng Xuân Lam và phu?mg Hãi Bmnh. 

COng tác phát trin do thj: Trin khai thirc hin K hoach 30/KH-UBND 
ngày 12/02/2020 v thirc hin chucing trmnh phát triên do thj thj xã Nghi San 
näm 2020; Phi hçip vsi Ban quãn 15 d an Khu vxc Khu kinh tê Nghi Son triên 
khai dr an phát trin tng hçip các do thj dng 1irc - Tiêu di,r an do thj Nghi San; 



2 

Xây d1rng Dir thào chuong trInh phát trin do thj và kinh t do thi giai do?n 2020 
-2025. 

Cong tác cp giy phép xây dirng và quàn 1 trt tir xây dirng: Cp giAy 
phép xây drng và quàn l cong trInh xây drng theo giây phép: âã thâm djnh và 
cp 663 giây phép xây dirng cong trInh nhà a riéng lé trên dja bàn thj xa, tang 
91,6% so vai cing kr. 

Xir 1 vi phm trt tçr xây dirng: Nàm 2020, so tnthng hçip vi phm hãnh 
chiiih ye trt tr xây dirng vâ vi pham ye linh virc dat dai là 59 tnthng hçip, giãm 
33% so vâi cmg k' näm 2019 (näm 2019, 79 trix&ng hqp). Trong do: 

+ Xây dixng khOng có gi.y phép xay dxng: 39 thrOng hcrp; 
+ Xây drng sai giy phép xây dirng: 01 tnthng hçrp; 
+ Vi phtm linh vc dkdai: 16 truOng hgp. 
+ T chüc tháo dör 03 trtthng hcrp xay drng trái phép trOn dAt nông nghip, 

dâtlân chiêm (xã Tan Trithng 01, xA Các Scm 01, phirông Mai Lam 01). 
S6 trithng hçip bj xix ph?t vi pham hành chInh 37 trithng hcp, Mng s tin 

phat: 974 triu; trong do: Chü t!ch  UBND thj xã ban hành 36 Quyêt dinh xir pht 
vi pham hành chInh  dOi vâi 30 cá nhân và 06 COng ty; Chü tch UBND tinh ban 
hnh  xr phat vi phm hành chInh 01 COng ty; so tiên dã np 250 triu. 

UBND huyn dã chi dao  các xã, phu&ng huy dng hon 2.428 nguri thani 
gia giái toá giái tOa hrih  lang giao thông duOng b; chit 1.721 cay xanh; phát 
quang 2.694m2  cành  cay, tan cay; phá dc 367 giái tOa Mu quán, ban bhth; tháo 
giä 233m2  lithng rào; giãi tOa 85 dim buôn bàn chim cánh, buôn bàn hái san; 
tháo d 442 bMn quãng cáo; di chuyn horn 248m3  dAt dá ra khOi mt duOng, M 
du?ing; s vi xir 1r vi pham 12 vi, xü l' giãi toã 9 diem vi pham trt tir quy 
hoach xây dirng. 

Phi hqp vói hi ciic Quàn 1' DuOng b 11.1, Cong ty EP Quàn l và Xây 
drng dithng b 472 cAt bO trên 32 bin quàng cáo, cAt dugc 657 m2  cành cay, tan cay; 
san Ui 630m3 dAt, da, M duOng. 

2. Tn tai han ch 
Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã cci bàn dng tInh v&i nhfrng tn tai, 

hin chê, nguyen nhãn nhu báo cáo dã chi ra. De nghj UBN[) thj xã và các dai 
biêu phân tich them nham lam rO horn m)t so van dé có giái pbáp khäc phiic 
trong tht'yi gian t&i, dO là: 

- Cong tác quân 1 quy boach,  quail l trt tr xây dirng thrqc cap üy, chInh 
quyên ttr thi xã den cor s& xác djiih là nhim vi chInh trj xuyên su&, nhtrng chira 
phát huy hêt vai trO länh dao,  chi  dao  cüa cap ñy ccr sa. Cong tác kiêm tra, giám 
sat chinh quyên cci sr trong diêu hành, th1ic hin cong tác quãn 1' quy hoch, 
quail l trt tir xây drng, quàn 1' dat dai chua duqc thuOng xuyen. 

- Xây dirng trái phép, vi phm quy hoach, ian chiêm dAt dai, tir ' chuyn 
dôi miic dich sfr dicing dat nông nghip, xây d1rng trái phép trên dat san xuAt 
nông nghip, dat rlrng, hành lang lông dê thrOng cOn din ra ph bMn, vic kim 
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tra, phát hin xir 19 chua kjp thii, quyt 1it. . .Dáng chi 9 trong do CO nhiu cong 
trinh sai phm ma nguyen nhân xuât phát tsr thiêu kiêm tra, xü 19 trong quãn 
15r cila cac ccr quan chuyên mon và chInh quyên các xã, phithng. 

3. Nhim v. và giãi pháp näm 2021 
Ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xã thông nhât vOi miic tiêu, nhim vi và 

giâi pháp cüa UBND th xã xay dung. Tuy nhiên, nhân mmh m)t sO nOi  dung 
can tp trung trong thi gian ti nhu sau: 

- To chüc tuyên truyên rng rãi trong can b, dàng viên và nhân dan ye 
các cbü trucing, chi thj, nghj quyêt ciia Dâng, pháp 14t cña nhà nithc ye cong tac 
quail 19 quy hoach, quãn 19 xay dmg Va trt tr xây dmg. 

- To chüc kiêm tra, thâm djnh cap giây phép xây dmg cho nhân dan, hem 

quyêt xir 19- tru?sng hçp vi pham xây ding, xây drng trái phép. 
- To chirc thnh  1p  doàn kiêm tra lien ngành phôi hcp vài các sâ ban 

ngành, cci quail, dcm vj có lien quan to chüc hem tra, xr 19- các tru?ing hçcp vi 
phm quãn 19 quy hoach, sir ding dat, cong tác lan chiêm dat dai các xã, thj 
trân và vi phm trt ti.x xây dung. 

- To chüc hoàn thin ho sci 1p và trmnh cap có thâm quyên phê duyt các 
quy hoch phân khu. 

Trên day là báo cáo ththn Ira ye tInh bmnh thiic hin quãn 19- quy hoch, 
quàn 19- trt tr xây ding näm 2020; nhim vi và giái pháp näm 2021, Ban Kinh 
tê- Xã hi HDND thj xä báo cáo k9- hQp thu 17 HDND th xã khóa XIX xem xét, 
quyêt djnhi. 

No'i nhin: 
- Thithng trrc Thi ày- IT HDND thj xã; 
- Chii tjch, các phó chü tjch UBND th xã; 
- Các Ban HDND thj xã; 
- Dai biêu HDND thj xã; 
- Ltru VT, Ban KT- XH 

TM. BAN KINII TE- xA lioi 
KT. TRIf(ING BAN 
PRO TRIXONG BAN 



HOI BONG NILAN DAN CONG IIOA xA HOI CLHJ NGHIA VIET NAM 
Till xA NGHI S(iN Dc 1p - Tir do - lLanh phüc  

S& 249 /BC-HDND Nghi Soii, ngây 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra báo cáo k& qua thiyc hin nhim vit cong tác giãi phóng mt 
bang, ho frçr  và tái djnh cir nàm 2020, nhim  viii, giãi pháp nàm 2021 

Sau khi nghiên cm Báo cáo s 1043 /BC-UBND ngày 03/12/2020 ci'ja UBND 
tin xã ye kêt qua thi.rc hiên nhiêm vu giai phong mat bang, ho trci và tal dmh cu 
11am 2020; nhim vi, giái pháp nàm 2021. Ban Kinh tê- Xã h)i HDND thj xa cci 
bãnthnthànhvcibáo cáo c1iaUBNDthjxãtrInhKTh9p thfr 17,HDNDthjxã,khóa 
XIX, dông thi nhân m?nh mOt so vn dê sau: 

1. Kt qua thtrc hin 
Cong tác giái phóng mt bng, h Ira và tái dlnh  cu thrc hin các dij an trQng 

dim trên dja bàn thj xa dtrçc th?c hin mt cách tIch CiTC. UBND tM xã, cac Hôi 
c1ng k cam kt, tp trung trin kbai thirc hin tin di giãi phóng mt bng 91 dir 
an, vài tng din tIch c.n GPMB là 480,31 ha. K& qua thirc hin thu hi dt và. bi 
thutmg, h trçi GPMB nàm 2020 (tInh ctên ngày 02/12/2020) nhu sau: 

+ Ban hành Quyt djnh thu hi dt cho 3.2 10 1uçt hE 

+ TrInh phé duyt PABT 6 10,05 t dng/ 2.575 1uçt hO 

+Phê duytPABT 852,84 t$rdng /4.383 hrct hO bao gm chuyn1iép nm 2019). 
+ Hoàn thành chi trâ: 500,4 tT dng/ 2.664 1ut ho 
+ K' cam kt tai 67 dix an, vâi din tIch 433,18 ha 

+ Do dac,  kim ké: 503,27 ha/ 91 dir an 

+ Lp phuang an Mi thithng: 465,7 hal9O dr an 

+ Hoàn thành xét 100 ho dü diu kin bô trI tái djnh cix 

+ Hoàn thành bàn giao GPMB: 441,13 ha tai  84 dir an (dqt 91,84% K 
hogch sau rà soát). 

Ufcc tInh kt qua thirc hin dn ngày 31/12/2020: Hoàn thành bàn giao 
GPMB 470,03 ha tti 87/91 dir an (dgt 9 7,86% Kê hogch - So vol nám 2019 diên 
tIc/i 376,8 ha 4zt 95,68% keA  hoqch). Con lii 10,28 ha tai 04 dix an cu bàn boàn 
thành, tuy nhiên chixa thirc hin bàn giao mt bang do dang tiêp tic giãi quyk cac 
ton d9ng, vuâng mAc. 

- Hoàn thânh cong tác quyt toán kinh phi Mi thu&ng, GPMB t?i  20 dix an 
vci Mng s6 tin 76,63 tr  dng. 

- Ban hành Quy& djnh cixOng ch thu Mi d.t 156 hO tai 06 xã, phithng: 
Ththng Lam, Tan Tnr&ng, Hãi BInh, Mai Lam, Tr(ic Lam, Xuân Lam, Tüng 
Lam, Hãi Hôa, Hãi Ha ... tii các dir an: Du&ng day 500kV dâu nOi nhà may 
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nhit din Nghi Sm 2 vào hrài din Quôc Gia; Duông Bc Nam 2; Duing tr 
Quc 1 1A den diem dâu tuyên duing Dông Tây 4 di cãng Nghi Son; Dithng 
vào nhà may xi mäng Di Dixong; Dithng Dông tây4 di cãng Nghi Scm; Dtràng 
Dông Tây 1 kéo dài; T hçip du ljch nghi dixöng biên Hái Hôa cia Cty CP Hin 
Düc; Dithng triic chinh phIa Tây; Cái djch song Tun Cung; Cãng Container 2 
và hu can cãng Nghi Son; và mt so dr an khác... 

- TrMn khai thirc hin 05 phucmg an cuông ch thu hi dt tti 05 di an dam 
báo dñng quy djnh, dixçic Sâ Tu pháp và Cong an tinh quan tam trao di ' kin 
kp thii gop phn hoàn thin phirnng an c1xng chê và th chlrc thrc hin; T 
chlrc thirc hin 06 phucmg an dam bão ANTT, chng tái chiêm dt sau khi t 
chlrc thirc hin cir6ng ch thu hi dt d thi cOng ti 04 dir an: Dix&ng trQuc l 
1A d&i dim dâu tuyn dithng Dong Tây 4 di cang Nghi Scm; Khu tái djnh cu 
Hâi BInh (giai don 1); Dithng Bc Nam 2 tai  Hâi BInh; DuOng day 110kV ti 
Tan TruOng; Dixng Dông tay 1 kéo dài. 

- Ban hành 91 thông báo h3 gia dmnh dü diu kin dixgc giao dt TDC, trong 
do dã ban hành 52 Quy& djnh giao d.t ThC cho 52 h gia dmnh. 

2. Tin tai h3n ch 
Ban Kinh th- Xã hi HDND thj xã cot ban dng tInh vói nhfng tn tti, h?n 

ch, nguyen nhãn nhu bao cáo dã chi ra. Dênghj UBND thj xã và các dai  bi&j 
phân tIch them nhäm lam rö hon mt so van dê Co giái pháp khãc phic trong 
thii gian tâi, do là: 

- Cong tác tuyên truyên các chi thj, Nghj quyêt, chñ truong cüa Dáng và 
pháp h4t clia Nba nuóc ye cong tác giãi phóng mt bang, h trot và tái dinh dinh 
cu cho nhân dan con nhiêu hn chê, do do, dan den nhn thirc cüa ngithi dan 
chua dirge chuyên biên. 

- Chê,  d, chInh sách chi trà cho ngtthi dan chua dirge dáp 1mg kip  thoi, 
dn den khiêu kin và chông dOi không bàn giao mt bang. 

- COng tác thâm djnh các ho so, chê d thiic hin con chm. Vic to chüc 
giái quyêt các vuàng mac cüa ngithi dan chira kjp thi, tháo dáng. 

3. Nhim vii, giãi pháp näm 2021 
Ban Kinh tê- Xã hi HDND th xã thông nhât vâi miic tiêu, nhim vi cüa 

UBND huyn xây dirng. Tuy nhiên, dê thrc hin có hiu qua Cong tác giái 
phóng mt bang dam báo thai gian, dung tiên d, UBND thj xã tp trung vào 
mtsônidungsau: 

- Tp trung tuyên truyên rng rãi các chi tb, nghj quyêt, chü trucmg clia 
Dãng, pháp lut cüa nlhà rnxâc ye các chê d, chInh sách, cong tác giâi phóng 
mt bng den dông dão can b, dàng viên và nhãn dan, tir do nãng cao nhn thüc 
cüa nhan dan hiêu dirge tam quan trQng cüa vic triên khai thijc hien  các d an 
phiic vi phát then kinh tê- xã hOi  frong thOi gian tai. 

- To chüc giâi quyêt dIrt diem các vuàng mac lien quan dn các h dan 
trong chInh sách chi frã, xét tái djnh cu dam bão th&i gian, kip  thii. 

- Chi do các phOng, ban chuyên mon to chlrc thm djnh h so, thim djnh 
thu hôi dat các dir an am báo thai gian quy dnh. 



Dâu Van Hung 

3 

- Tp trung dy nhanh tin d xây dirng các khu tái djnh cu, lam t& cong 
tác an sinh xA h)i, phijc hôi sinh kê giãi quyêt cong an, vic lam cho cãc hO dan 
bj thu hôi dat, nMm on djnh cuOc  song. 

Trên day là báo cáo thâm tra kêt qua thirc hin nhiêm vi giái phóng mt 
bng, M frq và tái djnh cu näm 2020; nhim vii, gii pháp nm 2021, Ban Kinh 
tê- Xã hOi  HDND thi xã báo cáo k' hQp tbir 17 HDND thi xã khóa XIX xem xét, 
quyêt djnhi. 

No'inhin: 
- Thu&ng trirc Thj üy- TT HDND th xã; 
- Chñ tjch, các phó chü tjch UBND thj xã; 
- Các Ban HDND thi xã; 
- Dai biéu HDND thj xâ; 
-LiruVT, BanKT-XH 

TM. BAN KINII TE- xA HOI 
KT. TRU'NG BAN 

PHO TRIJ'ONG BAN 



HQI: BONG NHAN DAN CONG HOA XA 11<)!  CHU. NGIILA. V1T NAM 
TilJ  xA NCR!  SON Bc Ip. - Tr do - Hthh.phüc  

St 254 /BC - HDND Nghi Son, ngày 21 tháng 12 nm 2020 

BAO CÁO 
F A .0 Tham tra Dijthao Ngh •quyet ye viçc xac nh.n ket qua mien nbiçrn 

Chü tich  JIDND tbj xã Nghi So'n khóa XIX, nhim kr 2016- 2021 

Sau khi xeinxét d tháo Nghj quyt và Th trmnh s I76iffl- HDND 
ngày 15112/2020 cña Thtrng triró HDND thj xa Nghi Son, kh.óa XIX, nhim kr 
20.16- 2021 v viêc d ughi: rnin nhiêrn chüc vu Chü tich HDNL) thi xâ,:khóa 
XIX, nhiêrn k 2016- 2021 d& vi ôiPhrn Van Ninh, 1 do: .nghi hiru theo 
ch .d bão hMm xâ hi. 

Ban Pháp ch HDND thj x thng nht vài Dir thão Ngbj quyt v vic 
xác nhn kt qua min nhiêm chuc vu Chii tich HBND tin xa, khóa XIX, nhiêm 
k 2016- 2021 dôi voi ông Pharn Van Ninh, 1 do nghi huu theo chê do bão 
him x hi, dam bão theo dáng quy dnh cüa pháp lut. 

Dé right HDND thi xã Ngha Son, nhaêm kS'  2016- 2021, ky hop thfr 17 
quy& nghi mik nhim chrc vu Chu tich HDND thi xä, khóa XIX, nbiêm kS' 
2016- 2021 d& vol Ong Phm Vn Ninh, theo diing quy djnh. 

Ba'Pháp ch HDND thi xâ Nghi San kInh trInh HDND thj xâ Nghi San, 
nhin kS 2016- 2021, k'hçp thr 1.7 xem xét, quy4t djnhi 

:Niyi nhmn: 
-TTHDNDthjxA 
- áe DB WND thj xA; 
- Luu VT, Ban PC. 

 

iñh VAn Minh 



HQI DONG NHAN DAN CONG bA xA HO! cffUNIGHIA ViT NAM 
THI  xA NC!!!  SCN Dc Ip - Tir do - flnh phüc  

S 255  iBC-HDND Nghi Son, ngày 21 tháng 12 nm 2020 

BAO CÁO 
Thm tra Báo cáo cüa UBND t14 xã v Iinh vic qu6c phông - an niuh, cong 
tác thanh tra, tiêp cOng dan, giãi quyt&rn thu khiu ni, t cáo và Báo cáo 

cua Viçn Kiem sat nhan dan, Toa an nban dan th! xa nam 2020 

Thrc hin nhiin vti, quyàn b?n  theo quy djnh cüa Lut T chi'rc chfiih 
quyên dia phuong n.m 2015 va nôi dung, chuang trmh k' hop thfr 17, FIDND thi 
xä Nghi Son, Ban pháp chê HE)ND thi xâ Nghi Son d thâm tra Báo cáo cCia 
UBND thi xâ ye lTnh vuc Quôc phông - An ninh, cong tác thanh tra tip cong dan, 
gia.i quyêt don thu khiéu nai, to cáo va Báo cáo cña Viên Kiêin sat than dan, Toà 
an nhân dan thj xâ nth 2020. Ban Pháp ch HDND thj xä thing nht dth giá 
thu sau: 

Ban Phap cb HDND thi xâ co ban thông nhâtvth danh gia  tInh hmnh thuc 
thi phap Iuàt nm 2020 thu bao cao cña UBND, Tôa an nhân dan, Vin kiêm sat 
than dan thi xâ va than drnh, dánh gia them môt so van do sau 

i yE BAO CÁO CUA UBND Till XA yE  LINE VIC QUOC 
PHONG -AN NINE; ANH TRA, CONG TAC TIEP CONG DAN, CIA! 
QUYET DON T1 KLIItU NA!, TO CÁO 

1. Ket.qndtrc. 
Nàm 20(Y till xä triên khai thuc hiên nhiêm vu trong diêu kiên thii 

ti&, kh.i han dz€n biên phuc tap, dich bOth Covid 19 dã anh hixong ion dOn 
moi mat cüa dn sOng xâ hOi, cong tác kiOm kO, bOi thu&ng, GPMB thuc hiOn 
các dir an v&i khOi Iuccng lan, yOu cau tiOn d th?yi gian và nay sinh nhiOu khó 
khan, vu&ng mac. Tuy nhién, vâi s1r vào cuOc dOng b cüa các cap ày Dãng, 
chInh quyên, doàn the fir thj xa dOn Co s& dâ thir0ng xuyen qun tam 1nh do, 
chi do, diu hành, thng cthng các bin pháp quãn 1' ye kinh tO, trt tr trj an, 
gn kt cht chê gifta nhim vi phát triOn kinh tO - xâ hi vói dam bão quôc 
phông - an ninh nOn tInh hInh chinh trj - xà hi nhmn chung On djnh; quOc 
phOng - an ninh duqc dam bâo gop phân quari trçng, to moi trueing thun lçii 
cho phát triOn kinh tê- xâ hti trên dja bàn thj xL KOt qua the thu san: 

1.1. Uy ban than dan thj xä, Chü tjch Uy ban nhan dan thj x1 d chi dao 
tAng ctrang cong tác huân iuyOn quãn su, chrnh tn, chuyOn ngành cho cac dOi 
tirong theo k hoach Cac luc lucing vu trang thuc hiOn nghiOm cbê d s.n sang 
chiOn dâu, t chuc krc iixong thuong tnrc 24/24, thu?xng xuyOn IuyOn tap cac 
phutmg an sn sang chin du, kp thii xfr 1 cac tInh huOng, không dê xàyra 
bi dng, bt ngi, chà dOng xu i cac tInh hung, nOn an ninh trOn các tuyOn, 
lTnh vtrc, dja bàn trng diem tiOp tVc  ducic gil vüng On djnh; dam bâo an toàn 
các six hOn chinh tn, van hóa, kinh tê lan diOn ra trOn dia ban thu Dai hôi 
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Dãng b thj xã và Di hi dãng b các cc s& nhim k' 2021 - 2-25, LK 
nirn 90 ngày thãnh 1p chi b Dáng cong  san dau tiên huyn Thth Gia - Tiên 
than Dâng bô thi xã Nghi Scn ngay nay Trên tuyên biên, hai dão Bô dot biên 
phOng d phôi hqp chtchê vci các lirc hrçing chüc nang tang cuäng tuãn tra, 
kiêm soát, nàrn b.t. tInh hinh, darn bão an ninh, t4t tix. 

1 2 Chi dao triên khai va tO chüc thuc hiên co hiêu qua cong tac darn bâo 
an ninh, trt tr an toàn xä hi, an toàn giao thOng, phóng chOng chay n; thng 
cixông kit krang narn chàe tinh hInh an ninh trât tix trong Cong tác GPMB thue 
hiên các dix an trong Khu kinh té Nghi Scm va cac six kiên quan trong trên cia bàn 
thj xã. Hoàn thành kê hoch diêu dng 134 cong an chinh uy v lam cOng an các 
xã, phuô'ng; cong tác quãn 1 tOn giáo duçic thng cu&ng. 

Cong tác dâu tranh vói các ti phrn dat  két na tIch crc, d phát Men và 
tiép nhãn 331 vu, 433 dôi tirong, cOng tac dam bao trât tu ATGT giàm trên Ca 3 
tiu chi ye sO luqng, so ngui bj chêt và so ngtIt1i bj thtrang. 

1 3 Cong tác tiêp dan, giat quyôt khiêu nat, to cao dixo'c các cap, các ngãnh 
tap trung tnên khai dat dtrcic kêt qua tich cuc, sO cuOc thanh tra, sO lixcit tlêp cong 
dan, tiêp nhân và t lê xix 1 don tim khiêu nal, tO cao thng so vat näm 2019 Nàm 
2020, UBND thi x tiêp 628 luot! 662 ngun, vat 273 vu viêc, chi dao UBND cap 
xa tip 355 ltrçt, vâi 361 ngtiôi den khiêu ni, kiên ngh, phãn ánh, v&i 355 v 
vlêc Tiêp than 852 don thu khiêu nai, to cao, trong do don dü diêu kiên xix l 729 
don, don thuOc thm quyên là 576 don, cia glal quyêt 531/576 don 93,2%, trong 
do: UBND thi xa cia giãi quy& 3 10/335 don, clang :giãi quyêt 25 don, chi d?o 
UBND các x, phixông fiêp nhn và giâi quyêt 203/223 don thuc thãm• quyên, 
clang giâi quyét 20 don. 

UBND thj xa, Chü tjch UBND thj xã thuing xuyên quan tarn chi do 
UBND các xä, phu&ng, cáo ngành quán tri@ và thrc hin nghiêm tñc, cO hiu qua 
Clii thj cüa B ChInh tn, Lut tiêp cong dan, Lut khiêu ni, LUSt tO cáo và các 
nghj djnh hixOng dn thi hành. Vic kiêm tra, rà soát, giài quyêt cáo vi vic phCrc 
tap, tn d9ng, dOng nguM vLrçlt cap tiêp t11c ducc quan tam. Két qua giãi quyOt 
don thu khiêu nui, to cáo cia gOp phan gift vffiig on djnh chInh trj, trt tr an toàn 
xAhitrêndjabânthjxã. 

1.4. Cong tác tix pháp, tuyên truyên phO biên giáo diic pháp iut du'gc tniên 
khai thuc Men nghiêm tOe Duy tn cong tao quan l clang k ho tich và chIrng 
thuc Xây dung kê hoach tuyên truyên, pliO biêngiao duc pháp luât nam 2021, kê 
hoach tuyén truyên phô biên cac Luât, Nghi quyêt rnth dixoc thông qua tai kS'  hop 
thir 9, Quôc 1ii khóa XEV nm 2020. 

2. V nhihig hn ch 
Ban Pháp ché HDND thi xâ thông nhât vol nhüng han chê nêu trong báo 

cáo cOa UBND huyn, dông thtM than rn?nh rnt so van d sau day: 
- Tmh hanh an nmh tuy &roc giü vüng on dinh, nhung trên môt si cia bàn, 

lTnh v,rc cOn tiêm an phrc tap, nhât là mt SO CO s& clang có wóng mac tOn dçng 
chua duqc giãi quyêt dirt diem lien quan den cOng tao GPMB thi cOng các dir an. 

- Tinh hinh ti phm tang so vài n.m 2019, tInh chat các 1oi ti phm 
ngày cãng nghiêrn trong, phIrc tap, däc biêt Ia tôi pham ma tuy tang nhiêu so vth 
närn 2019. Tai nn giao thông ducic kiêm chê và giãm so cüng k' nhung vn a 
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rnüc cao. Hot dng tin dpng den tip tiic di&i bi&i phIrc ttp. Xut hin mt sá 
Ioi ti phm rntd nhu: mOi gi&i mai darn, dam ô vti ngu&i dxài 16 tuôi, thamô 
thsãn... 

- Vi.c giâi quy& don thu khi& ni, to caO& cp x phun cht luçing, 
hiêu qua cOn thâp, viêc tham muu giái quyêt kfuêu nal cüa mtsô phOng, ban, 
nhât Ia lien quan den lTnh vuc dat dai, GPMB con chãm COn nhiêu don vi, co s& 
trong iai quyêt khiáu nai, to cao churn ban hãnh duc quyt dmh gial quy& khiêu 
nal, kêt 1un giâi quyêt th cáo dn den vu viêc khOng drnic giái quyêt dirt diem, 

tInh tr?ng don thu vuçit cap, girl nhiu cp, nhiéu ngànhvân cOn di&i ra 
- Tinh trang hien thng Mt cho các cci scc tOn giao con nhiêu bat cap 

IL. BAO CÁO CUA V1N KIEM SAT .NHAN DAN, TOA AN NHAN 
rANTJ14xA 

1. Báo cáo cüa Vin Kim sat nhn dan tlij xã 
L * - . - - -- - Ban phap che thong nhat vm danh gia cua Viçn Kiem sat va than mnh 

mt sO ni dung sau: 
•Näm 2020, tr011 co sâ cáo chü tnwng, chi thj, nghj quyOt cüa Dãng, pháp 

luât cüa Nhà rnrcic, chi dao cUa ngành cap trOn,ViOn KiOm sat nhãn dan thi xä 
d thixc hiOn tot các ehitc náng, nhiOrn vu trong viOc thtrc hành quyOn cong tO 
va ki&n sat viOc tuán theo pháp luât trong cac hoat dOng tu pháp theo luât dinh 
Cui the: 

COng tác thire hành quyn cong t& kirn sat vic giâi qpyt t giác, tin báo 
vO tOi pharn và hOn nghi khoi tO ngày càng chat ch, gop phan quan trong trong 

phOng thông oan, sai và bo 19t ti phm. NAm 2020, tong sO to giác, tin báo ye ti 
pb?m 285 tin, dà giâi quyêt 258 tin (attjl91%).

* 
Chat luqng thuxc hãnh quyên Cong tO và kiOm sat dieu tra, xét xir các vui an 

hinh sii tiOp ti1c có nhftn chuyOn biOn tich curc. Cáo quyOt dinh  phO chuan dam 
bâo chInh xác, chü dng kiêrn sat chat chê 100% cáo vçi ánngay tur khi khOi t6 v 

an, nm chàc tiOn dO diOu tra thu thp chirng cir, kp thai dê ra yOu câu diOu tra, 
nãng cao chat hrcmg các yOu can diOu tra dam bào vic thu thp tâi 1iu, chirng cit 
day dii, toàn din, cáo hoat dng diêu tra tiên hành diing pháp lut; hn chê vi 

pham to ti1ng. 

Cong tao kiOm sat vic bat, tam gi&, tam giam và thi hành an hinh sr, dn su 

tiOp ttc duxqc thurc hin ch.t chë, gOp phãn quan trgng bâo dam vic tuãn thà pháp 

14t. Nãui 2020, kiêm sat vic tam gift dôi v&i 190 ngithi; kiêm sat tam giam 233 

ruang.hçip, tiOn hãtih kiOm sat trrc flOp 05 ian tai nhà tm gift Cong an thj xa và 

ban hãnh 05 kOt1un, kiên nghj dôi vói nhà tam gift. 

Cong tao giái quyOt cac vu, viOc dan sir, hon nhan gia dmh du.rcic thng cuong, 

thui 1 kim sat theo thu tic so thm 283 vu, vic. D giãi quyOt 378 vu1. Tong s 

thit l an dan sir là 1.541 vic/320.378.957.000 dông, trong dO so vic Co diOu 

kin thi hành 1.019 vitcI159.990.770.000 dOng, sO vic 4 kOt thiic thi hãnh an 

745 viOc/20 660 727 000 dng An hãnh chInh, krnh doanh thuong mai dà gial 

quyêt 20/25 vii. Công- tao giài quyOt don khi&i ni, to cáo thuQc thâm quyOn và 

kim sat viOc giai quyt don khiêu nai, to cao trong hoat dOng tu.r pháp ciia CC Co 

quan ttr pháp &rcc quan tam, tOng so don Vin hOrn sat thi I,giâi quyêt là 01/0 1 

don thuOc thrn quyOn, dt t 1 100%. 
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Tuy 4y, cong tác thjc hành quyn cong t và kim sat hot dng tu pháp 
vn con hn chê do là: hiu qua cong tác thrc hành quyên cong th và kim sat 
hoat dOng t.r pháp dn vi chua dông dêu, chua toan di&i giiia cac kiêm sat viOn 
Do dO,vãn cOn v an phãi tr4 ho sci dê diêu tra bô sung có 101 cüa Vin kiêm sat. 

2. Báo cáo cüa Toa an nhn dan thj xä 
Ban pháp ché thông nhât v&i dánh giá c11a Tha an và nhân manh mt sO 

ni. dung sau: 
Nm 2020, Toà an nhân dan thj xã tiêp tiic Co nhing n lirc cO gng nâng 

cao chat 1uçng giâi 9uyêt, xét xr các 1oi an. .Nàm 2020, TOa an nhan dan thj xâ 
Nghi Son dA thi l tOng sO các 1oi an là: 643 vii, vic; dä giãi quyt 586 vi, vic;' 
dt t3" 1 91%; so vói ci'ing kS'  tàPg127 vi, vic. 

An hinh sirthçi 1, giâi quyêt 159/173 vi, dt 92 %, cOn Iai 14 vii/l8 bj cáo; 
an hinh sir CO chiêu htr&ng tang 25 v so v&i nám 2019. Các loa1ti phm chiêm 
t)r l cao chfi yêu là ti trm cap tài san, co ' gay thrnmg tIch, các 1oi ti phrn ye 
ma thy, dánh bac. Trong cong tác xét xhr các vi an hmnh sr, các bAn an tuyen dêu 
dam bâO dhmg ng.r&i, dImg ti, dhingphap lut, tuang xhmg vii tInh chat, müc d 
hành vi pham tOi, chua phat hiên tnrong hop nao két an oan ngucri khOng co tôi 
Nhttng viii an. diem, vçi an ctixçxc dir lun quan tam dim ra xét th kjpthii. Vic. áp 
dung hinh phat tü cho huông an treo duçxc thirc hin cht ch, dCing quy dinh. 

An dan sir thi 1, giãi quyêt 50166 vi.i, dat  76%, an dan sir cO chiêu htthng 
tang 25 vii so vOi närn 2019. Các loai an chiOm t3 1 cao chü yêu làtranh chap dOi 
li tâi san, tranh chap ye thüa kê, tranh chap hop dông vay tâi san. 

An hon nhan và giã dmnh thii. 1, giài quyêt là 328/250 vi, dat  94 %. An hOn 
nhãn va gia dInh tang so vi cOng k' 2019 51 vi, vic. Qua trInh giãi quyêt cácvii 
An cho thây lhra tuôi ly hOn chO yêu tr 18 den 30 tuôi, có nhiêu truOng hçxp vq 
chông mâi kêt hon. 

An hành chinh, an lao dng thii l', giâi quyêt 02/02 vçi, dat  100%; an kinh 
doanh thirong mai thii 1, giài quyêt 19/24 vi, dat  79,2%; áp ding bin pháp xr 1 
hành chfnh dim ngir?xi vào các ccx s& cai nghin bat buc 28 vi, dA giãi quyêt 28 
vii, dat  100%; rOt ngan thOi gian thCr thách chia an treo Va giãm thñ gian chap 
hành an pht cài tao  không giam giü Va áp ding các bin pháp xfr 1 hành chinh 
10V1L 

COng tác thi hành an hInh sir dircxc quan tam giái quyêt dã. thii 1, giãi quyêt 
23 1/231 bj an, dtti l 100%. 

Nàm 2020, TOa An dâ thii 1 525 don, dâ giái quyêt 442/442 don thuc 
thãm quyôn. Các don khäi kin chü yeu thuc lTnh vrc hon nhãn và gia dlnh, cOn 
lai là các don kh&i kin ye an sr, khieu kin hành chInh và kinh doanh thucing 
mai. 

Cht hrcxng giâi quyt các vv, viêc dan sr, hon than gia dirh và vi an hânh 
chfnh tiêp tiic duçic nãng len, hâu hêt các vii an dOu dirge Tôa an dim ra xét xfr 
trong thOi han  lust djnh. bat  dng cOa hi th.m nhuin dan dirge dOi mti; cOng tác 
phôi hop giQa cac ngãnh TOa An - COng an - Vin Kiêm sat dirge duy trl thxng 
xuyên và Co s1r thông nhât cao trong giái quyêt cac vi An diem, 



Tuy 4y, so vói chüc nng, nhim vi. côngtác giâi quyt n.vin con hn 
the do la trong xét xx an hmnh sr vn cOn an cai süa, trá hO sa dé thêu tra bO 
sung, ty l giâi quyêt an dan su, an kmh doanh thuang mai dat thâp 

IlL VE NIIIM vv; GIAI PBAP NM 2020 
Ban Phap the HBND thi xã thông that vi nhng nhiêm vu, giai pháp 

trong tarn di.wc nêu trong bao cáo cua UBND thi xâ, Viên K.iêm sat nhán dan thi 
xâ, Toa an nhan dan thi xâ Ban Pháp chô dê nghi UBND th x Vin Kim sat 
than dan, Toa an nhãn dk thi xä quan tam thuc hiên mt so nôi dung trong tam 
sau dày: 

1UBNJ) thlxã 
- Clii dao cáo lire krang chirc nãng tiêp tue ma các do't cao diem tn cOng. 

trãn áp tôi pham, nhât là tOi pham ye ma thy, tang cucmg the baên pháp phOng, 
ch&ig vi pham pháp luât Thng cuang cong tao báo ye bi mat Nba nithe, bao ye 
ehinh fri nôi bO, to chirc dam bao an ninh trât tir phuc vu cOng tao GPMB cáo dtr 
an, quãn l trât tu do thi trén dia bàn thi xà Thuc hiên dOng bO cac giâi pbáp dam 
bao trât tix an toàn giao thOng, kiun chê, giãi thi&i tai nan giao thông, khOng dê 
xây ra tat nan giao thông gay hâu qua dàc biêt nghiêm trong 

- Nang cao chat hrqng, hiu qua cong tao tiêp cong dan, xir l dan thu va 
giãl quyêt khiêu nal, tO cáo (ii dao các ea quan, dctn vi, ngu& có thm quyn 
thuc hiên nghiêm cáo quy dmh cita phap luât ye tiêp cong dan, giâi quyêt khiêu 
nai, t cáo, nht là quy dmh v trach nhiêm tip cOng dan tha ngun dirn du 
trong viêc chap hanh dung th?ii han giái quyêt khi&i nal, tO cáo thai quyet kip 
thai, dirt diem, dting quy dinh cáo vu vi& khiêu nai, to cáo m&i phát sinh ngay tir 
cap ca so. 

2. Vin Kiêm sat nhân dan thj xã 
Tiêp t1c phãn d hoàn thành t& chirc nng, nhim vii cüa ngành theo quy 

djnh cüa Hiên pháp và pháp .h4t. Tang cu?ng cong the thirc hàrih quyen cOng t 
và kiêrn sat cáo hoat dOng tu phap trong 11th vuc bunh su, tang t lé giäi quyêt tin 
báo, to giác tOi phm; dam bâo vic bat, tm giü, tarn giam, khOi tO, diêu ira, truy 
t, xét xir dung ngubi dung ti, dáng pháp lust. Nâng cao cong tao kiOm sat vic 
glái quyêt cáo vu viêc dan six, hon nhãn gia dIrih, krnh doanh thucing mal, các vu 
an hành chinh. Kiên quyêt, kjp th?yi ban hánh các kiên nghj, kháng nghj khi phát 
hin vi phm, sai sOt cüa cáo ca quan tO ting. 

3. Toà an Nhãn dan thi xä 
Nãng cao chtit iucing xét xir, dam bào các phán quy& ci'ia Tea an phâi 

dung quy drnh pháp luât, han chê thp nhâtcac bàn an, quyêt dinh  bi huy, sua do 
1& .chüquan cUa thâm phán. ?6i vOi mt so nhOmti danh nhir tiphri ma tu5', 
co gay thtrcxng tIch, frOm cap tal san, danh bac can tang cithng xét th hru dOng 
d tuyên truyên, giáo diic pháp 14t. 

II. BE XUAT, KEEN NGII! 
1 D nghi cáo cap chinh quyOn, cac ngInh, các doãn the fIr thi xã den cci sO 

thng cung cOng tác thanh ira, kiêm tra, giám sat, thy .mnh cal each thU tc hành 
chmh, phOng chOng tiêu cue, lang phi, tham nhing, lap th&i ngan chän vi pham, 
sai phm, ti phm. 
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2 DênghjHDND,UBNDthjxãquantãmhtrqcas&vtehât,kinhphI 
hoat dng cho các cu quan tu pháp nhm nàng cao chat hrcmg, hiu qua cong tác 
dâu tranb, phông chông ti phm trén dja bàn thj xã. 

3. Dê nghj UBND thj xã sam triên khai xây dimg Dê an thng ctring cong 
tác phô bién, giáo due pháp luât, dap img yêu câu xây dimg và phát trin thi xâ 
Nghi Scm, giai doan 2021 - 2025. 

* 4. Các hrc Iuçing chirc nng tang clx&ng cong tác phôi hqp trong cong the 
diêu tra, xét xü, truy to, kh&i tO các vi an. 

5. Cong an thj xâ chü dng phôi hcip vâi cac ngành chüc näng, các tO chrc 
doàn the chinh trj, xâ hi thng cxông tuyén truyén, phô biên giáo diic pháp lut 
cho nhàn dan; tri&n khai có hiu qua mO birth camera an ninh äê phiic vii cOng tác 
ngan ngra, phát hin, diêu tra lam rO các Ioai ti phm. 

6. Phông Giáo diic và Dào tao, các tO chirc doàn the chInh tij, CCt  xâ, 
phu&ng, eric nhà trtrcmg cac bâc phu huynh hoc smh thng cthng quan 1, giao due 
cho eác em hpcsinh nãng cao thic tráeh nhim vôi gia dInh, bàn than, ten luyn 
tu thräng dao,  lôi sOng, nhán each, tránh xa các t nn x hi. 

7 UBND cac xa, phismg khao sat, nrn bt tInh hinh, lap ho sa cac dOi 
tugng.cai nghin. dê dê nghj: Tôa an nhân dk thj xâ chuyên Trung tam cal nghin 
theo quy djnh. 

Trên day là két qua tham tra báo cáo cüa UBND th xä, báo cáo cüa Vin 
Kim sat nhán, Tôa an nhân dan thj xã narn 2020. Ban pháp chê HDND thj xâ 
kmnh trinh HDND thj xa, lam ca s& dê dai  biêu thào luan.!. 

No'! h/ian: ;AN pHAP CllJ 
-ThigtrrcHDNDthj x; - - 
- UBNL) thj xâ G BAN 
- Cáo DB HDND thj xã; 
- Cáo ca quan VKS, Tàa an, 
Cong an, BCH Quân sr thj xã; 
- UBND cáo xã, pinr&ng; 
- Ltru: VT, Ban PC. 



CQNG HOA XA HO! CHIJ NGHIA VIET NAM 
Bc 1p - Ttr do - Hanh phiic 

Nghi Soii, ngày 21 tháng 12 näm 2020. 

HO! BONG NHAN DAN 
Tifi xA NGHJ SkiN 

S6: 256 /BC-HDND 

- BAO CÁO 
Kt qua hot dng cüa Thirông tr1rc HJJND, các Ban HDND, 
r A • S A - - cac To dat bieu HBND va cac. Bat bieu HBND th xa nam 2020; 

nhim v1  trng tam nám 2021 

I. KET QUA HOT BONG NAM 2020 
1. Hoit dng cüa Thtrông trirc HDND thj xã 
1.1. Cong tác chuân bj và to chá'c các kj' h9p HDND thjxã 
Thu&ng tWc  HDNDthj xã luôn phát huy tInh chü dng, phôi hqp chtt chë 

viii UBND thj xã và các cci quan lien quan thirc hin tot cong tác chuân bj ni 
dung các kS'  h9p. 

Tai kST h9p thu 15 kr hçp thuông k3' 6 tháng dâu 11am 2020, HDND thj xã 
dà quyêt nghj thông qua các Nghj quyêt ye chtrong trinh giám sat c1ia HDND thj 
xa 11am 2020; Nghi qtiyêt ye diêu chinh kê hoach dâu tu cong näm 2020; Ngh 
quyêt ye vic phê chuân tong quyêt toán thu ngân sách nhà mthc, chi ngân sách 
dja phucing nàm 2019; Nghj quyêt quyêt djnh chü tn.rng dâu tir các dir an 1p dt 
h thông, thiêt bj truyên hhih hi nghj trirc tuyên tr thj xã xuông phuâng, xã; khu 
tái djnh cu thôn Scm Hái và thôn fXrc Thành phix&ng Ninh Hái; ht tang kj th4t 
khu dan cu thôn Dir Quân phuông Xuân Lam; dâu tu xây dmg tnr&ng THCS, 
tiêu hc phu?mg Hái BInh, THCS, mâm non phu&ng Hãi Ninh; Nghj quyt phê 
chuân các danh miic dr -an dâu tir näm 2021 và Nghj quyêt ho trçi kinh phi cho 
các phithng, xã xay drng, sia chia, nâng cap nha van boa thôn, phô sau sap nhp. 

T.i ki hop thu 16 (ks' hop chuyên dê), trên c s dê nghj cUa Chii tjch 
HDND thj xã va Chi:t tch UBND thj xã, HDND th xã dã quyêt nghj thông qua 
Nghj quyêt xác nhn kêt qua min nhim các Phó Chii tjch HDND thj xâ, Tru&ng 
ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xã khóa XIX, các Phó Chü tjch UBND thj xã và 
Uy viên UBND thj xã nhim k' 2016- 2021; Nghj quyêt xác nhn kêt qua bâu 
kin toàn Phó ChU tjch RDND, Truàng ban Kinh tê- Xã hi BDND thj xã khóa 
XIX, CáC Phó chñ tjch UBND, Uy viên UBND thj xã nhim kS'  2016- 2021; hoàn 
hin ho sci trmnh Thmng trirc HDND, UBND tinh phê chuân kêt qua bâu Phó Chü 
tch HDND thj xã, các Phó Chü tjch UBND thj xL 

Thur&ng tnrc FIDND .thj xã tp trung chuãn bj tot các n)i dung và diêu kin 
tchück'hpthü 17,IHDNDthjxãkhóaX1X,nhimk2016-2021. 

Dê chuân bj tot các ni dung và diêu kin to chüc cac k' hop,  Thumg trrc 
HDND thj x cia tO chirc cãc phiên hçp vài UBND thj xä, Uy ban MTTQ thj xâ, 
các Ban cüa HDND th xã, các ngãnh có lien quan dê thông nhât di hen ni 
dung, chirang trinh các kr  hop, phân cOng các cci quail, tO chüc chuãn bj báo cáo, 
ti trinh, dir thão nghj quyt và phãn cOng các Ban cüa HDND thj xA thirc hin 
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thm tra các báo cáo, dir thão nghj quy& trInh các k' h9p. Thung trirc HDND thj 
xã dã d nghj các t di biêu HDND, các v di biêu HDND thj xã nghiên ciru ni 
dung k' h9p, chu.n bj r kiên thão 1un, chat van ti các ki h9p. Do phát huy tinh 
chü dng, trách nhim, có sir phôi hçip chat chê trong qua trmnh thirc hin nen tài 
1iu phiic vii h9p dã ducrc Thixông trirc }IDND thj xâ, UBND thj xã, các ban 
cüa HDND thj xã, các ca quan lien quan chuân bj day dü vá gii tâi các di biêu 
dam bâo theo ditng lut djnh. 

1.2. Hoit d3ng giám sat 
Trên cci s& ni dung, chi.rcing trinh giám sat dã dugc HDND thi xã Nghi. quyêt 

t?i k' hçp thir 14. Thuô'ng trçrc HDND thj xã khóa XIX xây dirng kê hotch giám sat 
trách nhim qun 1 nhà nuâc ye cong tác phát triên rung, phông cháy chfta cháy 
rung nàm 2019, cong tác triên khai thirc hin näm 2020 dôi vi 2 xã Các Scm, 
TUng Lam. Song song vài hoat dng giám sat trirc tiêp, Thu?mg trirc IHDND thi xA 
thijc hin giám sat thông qua hinh thirc xem xét báo cáo cüa UBND thi xã, các ngânh 
gi'ri dn Thuung lrirc HDNI) thj xã, giám sat vic giãi quyêt các ' kiên kiên ngh cüa 
cCr fri giri den kS'  h9p thir 14, 15, 17 HDND thj xã. Qua các hott dng giám sat và 
nghiên cüu báo cáo cho thây, ye cci ban, UBND thj xä d kjp th&i ban hành các quyêt 
dnh triên thai thirc hin các nghj quyêt cüa HE)ND thj xã, sam dira các ngh quyêt 
vào cuc sOng dê phát triên kinh tê - xa hi, dam b quôc phông - an ninh. UBND thi 
xã và các phông chuyên mon cIA to chüc th%rc hin các kêt lun sau chat vn ciia 
HDND thj xa, qun tam giái quyêt các kiên ngh ciia cir fri. Thuing thrc BDND thi xã 
tip tuc theo döi và don dôc viêc thuc hiên kêt lun sau chat van và giám sat. 

1.3. Xem xé4 quy itjnh các n3i dung thu5c thâm quyên 
Thuung trirc HDND thj xa dA t chüc các phiên h9p dinh k51 hang tháng 

dê xem xét, quyêt djnh các ni dung thuOc  thâm quyên theo dung quy djnh c'Cia 
Lut T chCrc chInh quyên da phirnng nãm 2015. Trongdó, tp trung vào xem 
xét, xay dung, triên thai kê hotch tiêp xüc cir tn; dir kiên thui gian, ni dung, 
chucmg trmnh k' hp thr 15, 16, 17 HDND thj xã, các báo cáo, ti trmnh, du tháo 
Nghj quyet trinh các k' hop. 

Trong thui gian giva hai k' hçp, Thuung tnrc HDND thj xã thrning xuyen 
don dOc, kiêm tra, giám sat các cci quan chuc nàng trong vic thçrc hin các Nghj 
quyêt cUa HDND th xã; xem xét, cho kiên ye nhing van dê do UBND thj xA 
trInh gia2 k' h9p, dáp irng kjp thui yêu câu cong tác quán l, diêu hành cüa 
chInh quyên thj xã. 

Näm 2020, Thti&ng trirc HDND thj xã nhn ducic 04 to' trInh cüa UBND 
thjxA d nghj xemxét, uyêt djnh mt sO van dê mang tInh cap bach, can phAi 
triên thai ngay nhãm dáp üng kp tho'i cOng tác chi dao,  diêu hành thçrc hin 
nhim vt phát trien kinh te - xa hi cUa thj xA, gôrn: To' trmnh d nghj giao phê 
duyt chü trtrcing dâu lit xây dirng cOng trhih: Ha tang k thut thu xen cu thôn 
Tru&ng Cat, xà Truo'ng Lam, thj xã Nghi Son; to' trInh dê ng giao phê duyt 
chü tnrcing dâu lit xây dimg cOng trinh: Ha tang k thut thu dan cu thôn Dông 
Tiên vá thôn Phü Mirth, phuO'ng BInh Minh, thj xà Nghi Son; to' trmnh d nghj 
giao phê duyt chii trucmg dâu lit xây dirng cOng trmnh: Ha tng k5 thu.t thu dan 
cu thOn Dai  Thäng, phu&ng Hãi LTnh, thj xã Nghi Son; to' trinh d nghi phê 
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duyt chU trwmg du ti.i xay dirng cong trInh: h tang k thut khu dan cu xã 
Thanh Sen. Vic xem xét, quyt dlnh  nhfrng  nOi  dung thuc thâm quyên duqc 
tp th Ththng trtrc HDND thj xã h9p bàn tháo lun dan chü, cOng khai. M9i 
quyt djnh du ducic dira trên cci s6 pháp luat,  báo cáo thâm tra cüa các Ban 
HDND thj xã, cac r kiên cüa tirng Thành viên Thumg tWc,  các  dai  biêu HDND 
thj xã và r kiên cüa các phông chuyên mon cüa UBND thj xã. Thumg tiVc 
HDND thj xã dã s&m có thông báo kêt 1un ye các nOi  dung dirge xin kiên dê 
UBND thj xä triên khai thirc hin. 

1.4. To chá'c hort d3ng tiêp xác cü' tn cüa các tçii biêu HDND thj xã 
Thuing trrc IHDND thj xã dã chi'i frI phôi hgp vâi Ur ban MTTQ thj xã 

xây dirng kê hoach tiêp xi'Ic cii tn tnrâc ki h9p thu 15, thu 17 HDND thj xã, triên 
khai den cac To dai biêu HDND va dai biêu HDND thi xã, clii dao Van phong 
HDND&UBND thj xã phOi hgpvO'i Trung tam vAn hóa, thông tin, the thao và du 
ljch thj xã kjp thii thông báo rng rãi ljch tiêp xiic cii tni ciia tat cá các To dai  biêu 
trên các phircng tin thông tin dai  chiing dê ci:r fri biêt và tham dii. Hoat dng tiêp 
xiic cii fri ciia dai  biêu HDND thj xà trithc kr h9p thu 15, thi'r 17 dã dirgc to chi'rc 
thirc hin nghiêm the, dung kê hoach và tiêp tiic cO nhiing cái tiên ye ni dung, 
tp trung là nhiêu th&i gian dê tiênhn r kiên dOng gop, phán ánh ciia cii fri. Tài 
lieu phiic vi tiêp xiic cii tn dirge chuân bj day dii, gCri den dai  biêu kjp thii. Các 
kiên, kiên nghj ciia cii tn toàn thj xã dã dirge U ban MTTQ thj xã và Thung 
trirc FIDND thj xã phôi hgp tong hçp day dii dê thông báo ti kS h9p. Mt sO ni 
dung dOng dáo cii tn quan tam da dirge Thumg trirc IIDND thj xã lisa chçn dira 
ra chat van tai  k'hp. 

Cong tác tong hçp, phân l°ai  các ' kiên, kiênnghj cUa cii tri dirge quan tam 
thirc hin, ngay sau khi tiêp xCic cii tn ciia Dai  biêu Quôc hOi, dai biêu JHIDND 
tinh, dai  biêu IHDND thj xã, Thiring trirc HDND th xä dã chit tn, phôi hqp vOi 
UBND thj xã, USr Ban MTTQ thj xä rà soát, tong hgp các ni dung kiên nghj cita 
cii tn thuôc thâm quyên cap tinh báo cáo Thirng tic HDND tinh, UBND Tinh 
xem xét, giái quyet, các ni dung kiên nghj thuc thâm quyên cita thj xa giao 
UBND thj xã chi dao  cácphOng, ban, don vj xem xét, giài quyêt. 

1.5. Thrc hin cong tác dan nguyen và mt s nhim vi khác 
Cong tác tiêp cong dan dirge Thu&ng tnirc HDND thj xa quan tam chi dao 

thrc hin. Thuing trirc HDND thi xa dã phân cOng các dông clii Thành viên 
Thinng trirc HDND tiêp cOng dan hang tháng tai  tri sâ cc quan UBND thj xà và 
noi cOng tác, dOng thi, yêu câu các To tnxàng To dai  biêu RDND thj xã phôi hgp 
vth Thithng trirc HDND, UBND các xã, phithng sAp xêp ljch, phân cOng dai  biêu 
thuc To minh tiêp cOng dan hang tháng tai  phOng tiêp cOng dan cita dja phtrcmg 
ncriirngcii. 

Den 24/11/2020, Thu&ng trirc HDND thj xã tiêp nhn 15 don thu kiên ng, 
khi&i nai  cita nhân dan, dA chuyn 15 don den các co quan có thãm quyên giái 
quyêt, hithng dan, Ira 1oi cOng dan. Den nay, các don yj có frách nhiêm dA báo cáo 
kêt qua giãi quyêt 13 dcmll5 don, các ni dung don cOn 'ai, Thirmg trirc HE)ND thi 
xA tip tiic theo dOi, don dOe 'ie giái quyêt. 
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Phi hqp v6i Van phông doàn di biu Quc hi & HDND tinh, UBND 
thj xA, Uy ban MTTQ thj xã trong vic chuân bj các diêu kin theo yêu câu, dê 
T dti biêu so 21, 22 HDND tinh tiêp xiic cir tn tai  thj xã Nghi Son. Tham gia 
các hott dng kháo sat, giám sat cüa Ban Van hóa- Xä hi HDND tinh ye cong 
tác phông, chong dich Covid — 19 trén dja bàn thj xä. 

Thtrng trrc HDND và các Ban HDND thj xã phi hcip thLthng xuyên vói 
Thrông trirc HDND, cac Ban HDND các xã, phthng khi triên khai các hoat dng 
giám sat, kháo sat, tiêp xi'Ic cCr ti-i trên dja bàn; tharn dir các k' h9p bat thuông vói 
HDND các xã, phLning. Phê chuãn kêt qua bâu bô sung các chüc danh Chü tjch 
HDND, Phó chü tjch HDND mt so xà, phung theo quy djnh cUa 1ut djnh. 

Thirc hin thàm hói, tang qua các dOi tirqng chInh sách, thuon binh, gia 
dinh 1it s, gia dInh ngithi Co cong vth cách mng nhân dip  têt cô truyên dan tc, 
các ngày 1 l&n cUa dat nuOc. 

2. Hot dng cüa các Ban HBND thjxã 
2.1. Hoit it3ng giám sat, khão sat 
Các Ban cUa HDND thj xã dã xây dirng kê hoach,  to chirc khào sat dê 

giám sat chuyên dê theo Nghj quyêt HDND thj xã, C11 the là: 
- Ban Pháp chê daxây d'trng kê hoach giám sát,chuyên dê cOng tác phOng, 

chng ti pham, t nn xã hi; khâo sat phiic vi thâm ti-a các các báo cao, d 
tháo nghj quy& trInh kr h9p thu 15, 16, 18 HDND thj xã theo sir phân cOng c'aa 
Thithng trrc BDND thj xã. 

- Ban Kinh tê - xã hi xây drng kê hotch giám sat chuyên dê cong tác thu 
nçi d9ng thu, trQng tam là nq khó thu tai  các cong ty, doanh nghip trên da bàn 
thj xã; kháo sat, giám sat vic giái quyêt các kiên nghj cü tn dã dirge giri den 
HDND thj xã ti k' hop .thir 14, 15 dôi vâi UBND thj xã. Tôchüc kháo sat mt 
s lTnh virc ph%ic vi thâm tra các báo cáo, dir thào nghj quyêt trinh kr h9p thu 
15, 17, 18 HDND thj xã theo sir phân cong cüa Thu&ng trrc HDND thj xã. 

Do ãnh huOng cüa dti djch Covid — 19 diên biên phüc tap, 2 ban chira tO 
chüc tiên hành giám sat. 

Hott dng khão sat dirge các ban HDND thirc hin dam bão theo dñng 
lut djnh. Dê dam bão trinh HDND thj xã k' h9p thu 17 quyêt djnh chü tnrclng 
du tt.r các chuong trInh dir an. Ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xA dã tiên hành 
kháo sat 58 dir an do UBND thj xà trmnh kST h9p thu 17. 

2.2. Hort d3ng thâm tra các báo cáo, d tháo nghj quyêt 
Theo quy djnh cüa pháp l4t  và sir phân cOng cüa Thithng trc HDND thj 

xã, các Ban cüa HDND thj xã dã chü dng phôi hcip chit  chè vâi UBND thi xã 
và CC co quan lien quan dê thâm ti-a các ni dung thuc linh vrc phi tnách, ci 
thênhtxsau: 

- Ban Pháp chê thâm ti-a dr thão nghj quyêt ye vic mien nhim üy yiên 
LTBND thj xä nhim ki 2016-202 1 trinh k' h9p thu 15 HDND thj xã; mien 
nhim các Phó ChU tjch HDND, Tni&ng ban Kinh tê- Xä hi HDND thj khOa 
XIX, các Phó Chü tjch UBND, Uy viên UBND thi xã, nhim ki 2016- 2021, 
bâu kin toàn Phó Chü tjch HDND, Tnrng ban Kinh tê- Xä hi HDND thj xà 
khóa XIX, các Phó Chü tjch UBND, üy viên UBND thi xã nhim k' 2016- 2021 
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trinh kr h9p thir 16; thm tra các báo cáo UBND thj xã, Tôa an nhãn dan, Vin 
Kim sat nhân thj xä trInh kSr bçp thu 15, 16, 17 HDND th xã. 

- Ban Kinh tê - xã hôi thâm tra các báo cáo ci:ia UBND thi xä ye tInh hinh 
thirc hin nhim vi phát triên kinh tê - xã hi, tài cbInh, dâu tu công, quán 1 dat 
dai, tài nguyen - môi trumg, quail 1 quy hoach, trt t xây d'irng, giái phóng 
mt bng, xây dijng nông thôn mcci và thâm tra các di,r thãonghj quyêt phê duyt 
chü tnxcmg dAu tu xây dirng cong trInh, dii an, diêu chinh dâu ttx cong 11am 2020, 
phê duyt tng quyêt toán thu ngân sách nhà nithc, chi ngân sách dja phucrng 
nàm 2019 vâ các dii tháo Nghj quyêt có lien quan trinh k' h9p thu 15, 17 
HDND thj xã. 

Trongbáo cáo thâmtra cüa cac Ban HDND thj xã dã dua ra quan diem, 
nhn xét, kiên nghj, dê xuât, cung cap cho dai  biêu HDND thj xã nhung thông 
tin can thiêt, lam co sâdê tbáo 1un, xem xét, quyêt nghj tai  k' hp Va giüp 
Thixóng triic HDND thj xã nghiên cru, xem xét, thông nhât dê UBND thj xã 
triên khai thuc hiên. 

3. Hot dng cüa các T di biu và di biu HDND thi xa 
Thiic hin kê hoach cña Thixông true HDND thj xã, các To di biêu 

HDND thj xã dã chü dng phôi hçip vii Ban Thithng trijc Uy ban MTTQ, 
Thu?mg tWc  HDND, UBND các xa, phung to ehüc 20 cuc tiêp xüe cu tn 
chuan bj cho kS'  hçp thfr 15, thu 17 HDND thj xä. Ti các diem tiêp xüc cü tn 
dêu phát huy dan chü, tang cung dôi thoai vâi cü tn; tOng hqp kiên, kiên 
ngh cüa c1r tn trong dcm vj bâu cü gui Thung trirc HDND th xã và Uy ban 
MTTQ th xà dung thai gian quy djnh. 

Da so các dti biêu HDND thj xã thçrc hin tot vic tiêp xuic c tn, giü 
môiliên h vai cü tn và nhân dan ncii nâi cong tác, ncii Cu trü, ncyi frng cü. D 
chuân bj ni dung cho ki  h9p, các clai biêu tr nghiên curu tài lieu trixâc và tháo 
lun thông nhât ni dung phát biêu tai  diên dan k' h9p. 

Da so các di biêu HDND thj xã dã thiic hin nghiêm tue vic tiêp cOng 
dan theo ljch, thc hin tot phrnng châm gân dan dê lang nghe, nàm bat tam 
tix, nguyen vQng cüa nhân dan. 

II. MQT sO TON Ti1, HN CHE VA NGUYEN NHAN 
1. Hin ch, t1n tti 
- Hoat dng giám át cüa ThiRing trirc HDND thj xA, các Ban HDND thj xã 

churn th thc hin dung theo kê hoach dê ra do ành hiiOng cüa djch Covid — 19 
din biên phüc tap,  kéo dài. 

- Hiu qua hott dng theo döi, giám sat vic thc hin kêt 14n sau chat van; 
giái quyet các kiên ngh cüa cu tn gri den HDND th xà tai  k' hop truóc chixa dat 
thu mong muon và sr k' v9ng cUa cü ti-i và nhan dan trên rnt sO 11th we. 

- Hoat dng tiêp xüc cur ti-i cüa mt so TO dai  biêu chua dat  két qua thu 
mong muon do cácb thurc tO chüc thc hin chua có sr dOi mai. Chê d sinh 
hoat cüa các TO dai  biêu chua dam báo yêu câu. 

- Mt so dai bieu HDND chua phát huy het thim vii, quyen hntrong 
hoat dng giám sat vic chip hành pháp luat, thc hin các nghj quyêt cüa 
HDND th xã tai  dia bàn urng cü trên mt sO linh vuc;  chua giành thai gian 
thôa dáng cho hot dng eüa HDND thj xã. 
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- Vic cung cp mt si tài 1iu d các ban HDND, dti biu HDND tip 
cn và nghien thu tnthc khi thâm tra trInh k' h9p chua dam báo thii gian 
theo quy djnh. 

2. Nguyen nhân 
- Do dti djch COVID- 19 diên biên phirc t.p, dan den cong tác giám sat 

chuyên dê cUa Thithng trtjc FIDND, các ban HDND thj xã chua thirc hin theo 
dung thih thânNghj quyêt HDND thj xã ban hành. 

- Mt so yêu câu sau giám sat cUa HDND thj xã, các Ban HDND thj xã, 
mt s kiên nghj ci1 the cüa cCi tn 31 xä, phir&ng clara di.rcc các ca quan, dan vj, 
các phông, ban, ngành có lien quan to chCrc thrc hin kjp thtii (chap duçic giái 
quyet) và trã ku dy dü, ãnh hithng den chat lacing hoat  dng cña HDND thi xa. 

- MOt s T6 dai  biu HDND và dai  biu HDND thj xã clara quan tam dimg 
rnüc, chtra giành thui gian thoá dáng cho hoat dng cüa dai  bieu theo quy djnh 
ciia pháp 1ut; chira tIch circ trong phát biêu thão lu.n và chat van. 

- Vn con tInh trng báo cáo, dr thão nghj quyt gi:ri ch.m so vi thii gian 
dã thng nht t.i Hôi nghj lien tjch nell gay khó khàn cho cong tác thâm tra c'iia 
các Ban HDND thj xã và gui tài lieu cho dai  biêu HDND thj xã nghien thu tnthc. 

H. NHIM VIJ TRQNG TAM NAM 2021 
1. Thtr?mg triyc HDND thl xã 
1.1. Chuân b tOt ni dung các k' hp HDND thj xã duçuc to chirc trong 

tháng 12 näm 2020. Rà soát và dánh giá hiu qua thirc hin các nghj quyêt ye 
cci ch h trçu HDND th xã dã ban hành tfr dâu nhim k den nay. 

1.2. T chIrc triên khai kê hoach, huâng dan cuc bâu Cu Quôc hi khóa 
XV va bâu cir HDND các cap nhiêm kS'  2021- 2026. Chuân b các diêu kiên 
dam báo cho cuc bâu Cu. 

1.3. To chüc k' hçp tong kOt, dánh giá boat  dng cüa HDND thj xà, 
khóaXIX,nhimk'2016-2021. 

1.4. To chuc các phiên hçp djnh k' theo quy djnh cUa pháp 1ut dê xem 
xét, quyêt djnh các van dê thuc thâm quyên, nhât là xem xét, quyêt djnh các ni 
dung UBND thj xã và các cci quan chuc näng trInh ThuO'ng trirc HDND thj xã 
gi'a hai k' hop, to chüc các phiên giâi trmnh, chat van khi can thiet. To chüc hOi 
nghj trao dôi kinh nghim hoat dng vài ThuOng trirc HDND, các Ban HDND 
các phithng, x. 

1.5. Lam tt vai trô chi dao,  pMi hqp boat dng cüa các Ban HDND thj 
xã. Phôi hçup chat chë vOi các cci quan nhà rnxOc, Uy ban MTTQ, các doàn the 
chInli trj xã hOi  dê triên khai tO chuc thirc hin các chüc näng, nhim vi1 dat 
chat luçing và hiu qua. 

1.6. Can cir vào chucing trinh giám sat näm 2020 và nám 2021 cüa HDND 
th4 xâ, Thu&ng trrc IIDND xây dirng kê hoach,  tO chc các boat dng giám sat, 
kháo sat dam báo chat lacing, hiu hrc, hiu qua. Tang cithng giám sat vic thçrc 
hin các kiên ngh sau giám sat, sau chat van, vic giãi quyêt don, thu khiêu nai,  to 
cáo; vic giãi quyêt kiên nghj cüa cü tn. Phôi hcup chat chë vui ThuOng trtrc HDND 
tinh, các Ban HDND tinh, Uy Ban MTTQ thj xã to chuc các hoat dng giám sat tai 
dja phucing. 
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1.7. Chi dto chuAn bj t& ni dung các hçp HDND thi xã trong näm, 
dc bit là nOi  dung các de an, các ti trInh, dir tháo nghj quyêt. Phôi hqp cht 
chê vài USr ban MTTQ thj xã to chüc tot các Hi nghj tiêp xüc ci1 fri cüa dai 
biêu HDND thj xà tnthc mi ki h9p; thirc hin tot vic tuyên truyen, 4n dng 
nhân dan thirc hin các Nghj quyêt cUa HDND thj xã, các chñ triiang cUa Dáng, 
chinh sách và pháp lut Nba nithc. 

1.8. Xây dirng k hoach và t chifrc thirc hin dung quy djrih v cong tác 
tiêp cong dan, don dôc vic giái quyêt clan khiêu nai,  to cáo, kien nghj cña cong 
dan. Tiêp tic nghiên ciru dê hot dng tiêp xüc cir tn, chat van và trá ku chat 
van thirc sircó hiu qua. 

1.9. Phôi hqp tot vci Van phông Doàn di biêu Quc hi Tinh, Van 
phông Hi dông nhân dan Tinh, UBND thj xã, Uy ban MTTQ -thj xã trong 
vic chuân bj các diêu kin theo yêu câu, dê To di biêu HDND tinh, doàn dai 
biêu Quôc hi tiêp xüc Cu tn tai  thj xã Nghi San. 

2. Các Ban HDND thi xä 
2.1. Xây dirng kê hoch thâm tra các ni dung báo cáo, dr tháo Nghj 

quyêt cüa UBND thj xã, Tôa an, Vin kiêm sat thj xã lrmnh HDND thj xã k' 
hpthü17,18. 

2.2. Xây dimg kê hoch, triên khai các hot dng giám sat, kháo sat theo 
chirc nàng, nhim vii và báo cáo HDND thj xã vào k' hp cuôi näm 2021. 
Thirc hin tot cong tác theo döi, don dôc các co quail, dan vj thrc hin kiên 
nghj sau giám sat, sau chat van và nhing ni dung có lien quan den linh virc 
Ban duqc phân cong phi trách. 

2.3. Chü chng tiên hành các hot dng khão sat phic v11 vic thâm tra 
các báo cáo, dir thão nghj quyêt cüa UBND thj xã, Tôa an, Vin kiêm sat thj xa 
trInh k' hop HDND thj xã dam báo chat hrçing và thai gian theo quy dnh. 

2.4. Thâm tra các ni dung UBND thj xã trInh Thithng trirc HDND thi 
xâ trong thui gian giia hai k' hp theo sr phân cong cua Thtr&ng tr,rc HDND thj 
xã. Nâng cao vai frô, trách nhim cüa tmg thành viên các Ban HDND thj xa trong 
vic tham gia các cuc giám sat, dóng gop i  kiên váo các báo cáo thâm tra. 

3. T dai biu và thu biu HDND thj xã 
3.1. To di biêu và dai  biêu HDNID thj xã tiêp tic dôi mâi, nâng cao chat 

luqng, hiu qua ho,t dng theo lust  djnh. To trung tO dai  biêu HDND thj xã 
chu dng phôi hqp vi Thu&ng trc HDND, Ban Thuông tWc  Uy ban MTTQ 
các phi.r?mg, xã to chüc thirc hin hiu qua hot dng tiêp xuc cü fri tnxâc môi 
k'hçp. 

3.2. Ngoài hott dng tip xüc cu tn, tiêp cOng dan, can 1ra chn cách thüc 
phü hçup trong vic giám sat, kháo sat trên da bàn cüa to. Phân cOng dii biêu 
trong t thrc hin nghiêm tüc vic tiêp cOng dan djnh kS'  hang tháng tti phông 
tip cOng dan cUa các phtthng, xa, ca quan, dan vj; theo döi, dOn dôc vic giái 
quyt khiu nui, tO cáo cña cOng dan trên dja bàn, báo cáo kêt qua vi Thu&ng 
trc HDND thj xã âê tOng hqp, báo cáo Hi dông nhân dan thj xä. 

3.3. Mi dai biu HDND thj xä nêu cao trách nhim truóc c1r fri và nhãn 
dan; tang curâng tiêp xüc và giü mOi lien h vài cü tn; thc hin nghiêm tüc vic 
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báo cáo vài cü tn v kt qua giãi quyt nhüiig kMn nghj cUa cir tn dija phuang 
non dai biêu 1mg cir và kêt qua hott dng di biêu cüa mInh. 

3.4. Chip hành srphân Cong cüa Thtthng triic HDND thj xã, T trtxâng t 
di biéu HDND thj xã trong hot dng giám sat, kháo sat và tiêp cong dan. TIch 
circ tham gia thão luan,  dóng gop kiên có chat hiqng tai  k' hçp. Tham gia 
tuyen truyen, vn dng nhân dan tic hin các Nghj quyêt cüa HDND thj xã. 

Trên day là báo cáo tong kêt két qua hoat dng cüa Th'thng trc HDND, 
các ban HDND, các to di biêu HDND, các dai biêu HDND thi xã näm 2020; 
nhim vii trng tam nàm 2021. Thu&ng trirc HDND kInh trmnh HDND thj xã 
xem xét, quyOt djnh./. 

NoinhIn 
- Thu&ng trtxc HDND Tinh( báo cáo); 
- Thumg trirc th üy( báo cáo); 
- Thuing trirc HDND, UBND th xã; 
- Các dai biêu HDND thi xã; 
- Thutmg trirc UBMTTQ th xä; 
- Thu trtr&ng các cci quan, don vl  lien quan; 
- Thi.thng trirc HDND, UBND các xã, phthng; 
- Lisu: VT 

Ho DInh Tüng 
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