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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN VŨNG LIÊM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

    Số:  14 /NQ-HĐND Vũng Liêm, ngày 19 tháng 12  năm  2019  

  

NGHỊ QUYẾT 

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Xét Tờ trình số 301/TTr-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về 

việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo của các ngành 

bảo vệ pháp luật, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông báo của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo thẩm 

tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 11,  

 QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2019 và thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020 với mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

I. MỤC TIÊU CHUNG: 

Tổ chức rà soát lại các chỉ tiêu chủ yếu, để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kế 

hoạch 5 năm 2016–2020 với kết quả cao nhất. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

gắn với cơ cấu ngành công thương. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 

xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị thị trấn Vũng 

Liêm. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng 

phó biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; đảm bảo 

an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; làm tốt công tác 

thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội. Bảo đảm quốc phòng-an ninh, ổn 

định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, 

tinh giảm biên chế, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều 

hành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: 

T    TT Tên chỉ tiêu chủ yếu 
Đơn vị 

tính 

Nghị 

quyết 

2020 

1 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 

- Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 

% 

% 

2 

1,8 

2 Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng % 4,5 

3 Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng % 10 

4 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng % 10 

5 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Triệu đồng 89.550 
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6 Tổng chi ngân sách địa phương Triệu đồng 646.361 

7 Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng 45 

8 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên  % 0,52 

9 Giảm tỷ lệ hộ nghèo  %/năm 0,74 

10 Tạo thêm việc làm mới cho người lao động Lao động 3.100 

11 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

- Trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ 

% 

% 

49 

23 

12 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng % 9,03 

13 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % 90 

14 Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo  % 100 

15 Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1  % 100 

16 Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý: 

 - Khu vực đô thị 

 - Khu vực nông thôn 

% 

% 

% 

67,24 

92 

66 

17 Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia 

-Trong đó điện kế chính  

% 

% 

99,9 

98,6 

18 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung 

 - Khu vực đô thị 

 - Khu vực nông thôn 

% 

% 

% 

 

88 

99,9 

87 

19 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm xã 02 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 

1. Về phát triển kinh tế: 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát huy và nhân 

rộng các mô hình có hiệu quả, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông 

nghiệp theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn VietGap, sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng 

dụng nông nghiệp công nghệ cao; chọn mô hình điểm để chỉ đạo thực hiện chào mừng 

đại hội Đảng bộ huyện. Phấn đấu giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 

4.070.310 triệu đồng, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp 3.659.100 triệu đồng, nâng 

bình quân giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt 171 triệu đồng/ha. Thực hiện đạt các chỉ 

tiêu về sản xuất 03 vụ lúa với diện tích 35.150 ha, năng suất bình quân 6,11 tấn/ha, sản 

lượng 214.676 tấn; diện tích gieo trồng màu các loại 3.900 ha (luân canh lúa màu 

1.400 ha); giữ ổn định diện tích trồng lác 300 ha; phát huy hiệu quả kinh tế vườn; khôi 

phục đàn heo 80.000 con, phát triển đàn bò 32.000 con, đàn gia cầm 1,3 triệu con; diện 

tích nuôi nhữ thuỷ sản 1.700ha. Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, quản lý và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi; dập tắt 

bệnh dịch tả heo Châu Phi, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về 

thời gian ủ bệnh của bệnh dịch tả heo Châu Phi trước khi tái đàn, tích cực phòng chống 

bệnh lở mồm long móng trên gia súc, đặc biệt triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng, 

chống ứng phó khô hạn và xâm nhập mặn.  

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công thương gắn với cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp; mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách 09 dự án giai đoạn 2019-

2020, tập trung phối hợp tỉnh và nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục triển khai thực hiện dự 

án Cơ sở may mặc ở xã Hiếu Phụng, Nhà máy điện mặt trời ở xã Trung Nghĩa, các cơ 

sở điện gió ở xã Trung Thành, Thanh Bình, Trung Hiếu,…. Thực hiện tốt các chính 

sách hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh và các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về 
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phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và 

nhỏ; thực hiện tốt Chương trình OCOP “mỗi xã một sản phẩm” và bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Phát huy hiệu quả mô hình hoạt động của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác kinh doanh các chợ xã, thị trấn; tăng cường kiểm 

tra chống buôn lậu và gian lận thương mại, lồng ghép thực hiện cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu 

thủ công nghiệp tăng 4,5%, tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 10%, doanh thu dịch vụ 

lưu trú và ăn uống tăng 10%.  

Phát huy kết quả thu thuế - ngân sách năm 2019, tăng cường quản lý thu, khai 

thác nguồn thu, chống thất thu, kiên quyết xử lý thu hồi để giảm nợ thuế, phấn đấu 

thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh năm 

2020. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, giảm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tiếp tục vận động cán bộ và nhân dân trong huyện đóng góp các nguồn quỹ; vận 

động các nguồn tài trợ khác của các tổ chức, cá nhân ngoài huyện, các tổ chức phi 

Chính phủ để đầu tư phát triển và thực hiện chính sách an sinh xã hội.  

Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Tân An Luông, 

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm đến năm 2030; phối hợp tỉnh 

cấm mốc quy hoạch nông thôn mới xã Tân Quới Trung và Quới An. 

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên bố trí 

vốn đối ứng cho các dự án/công trình xây dựng cơ bản; khuyến khích đầu tư ngoài nhà 

nước. Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, bảo đảm tuân thủ pháp luật. Tháo gỡ 

vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

đầu tư công, thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư đúng quy định. Phối hợp tốt với 

trung ương và tỉnh thực hiện các dự án/công trình đầu tư trên địa bàn
1
.  

Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội tạo động lực phát triển thị trấn Vũng Liêm lên đô thị loại IV, thực hiện 05 tiêu chí 

phát triển đô thị thị trấn Vũng Liêm; thi công hoàn thành công trình mở rộng Công 

viên Vũng Liêm, Nhà thờ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh 

công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên,  quản lý đất 

đai, khai thác tài nguyên, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát sông trái 

phép, không đúng quy định; tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

chủ sử dụng để đạt tỷ lệ 83% số giấy đã ký. Kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải, giảm 

thiểu rác thải nhựa, thu gom và tái chế chất thải rắn; đề cao trách nhiệm của doanh 

nghiệp và người dân; kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi gia súc, 

nuôi thuỷ sản gây ô nhiễm môi trường; tổ chức thu gom rác thải, không để ứ đọng. 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể. Chỉ đạo nâng chất 

lượng hoạt động kinh tế tập thể, phối hợp tạo điều kiện Liên hiệp Hợp tác xã lúa gạo 

hoạt động hiệu quả.  

2. Thực hiện các chương trình mục tiêu: 

                                         
1 Cống Vũng Liêm, nạo vét kênh Mây Phốp-Ngã Hậu, dự án ngăn mặn- tiếp ngọt Bắc Vũng Liêm, hạ tầng thủy lợi 03 xã 

Hiếu Thành–Hiếu Nghĩa–Hiếu Nhơn (giai đoạn 2), đê bao sông Măng Thít, gói thầu số 84 Đường tỉnh 907, cầu Măng Thít 2, 

Trường Trung học cấp 2–3 Thanh Bình, Trường Trung học phổ thông Phan Văn Đáng, Trụ sở làm việc Công an huyện, đê 

bao sông Vũng Liêm, 03 cống hở xã Thanh Bình, Trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu, cải tạo nâng cấp 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; sửa chữa Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt. 
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Tập trung chỉ đạo xã Tân Quới Trung và Quới An đạt chuẩn nông thôn mới, xã 

Trung Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã nông thôn mới tiếp tục giữ 

vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt; 07 xã còn lại đạt ít nhất 01 tiêu chí/xã.  

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững có hiệu quả, các chính 

sách trợ giúp, bảo đảm an sinh xã hội. Vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia xuất 

khẩu lao động (chỉ tiêu tỉnh giao 250 lao động), làm việc trong các doanh nghiệp trong 

nước, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phấn đấu giảm 340 hộ nghèo, tỷ lệ hộ 

nghèo giảm 0,74%. 

3. Phát triển Văn hóa - Xã hội: 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển du lịch gắn với làng nghề và kết hợp với 

các công trình văn hóa lịch sử; nâng chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa và xây dựng đô thị văn minh. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động  

kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng Sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm ngày 

Nam kỳ khởi nghĩa. Tăng cường quản lý kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn 

hóa. 

Triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và Đề 

án sữa học đường. Rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường lớp, thực hiện đề án 

sáp nhập các trường theo lộ trình, thực hiện Đề án tái công nhận trường đạt chuẩn 

quốc gia và Đề án xây dựng Nhà vệ sinh trong nhà trường. Tiếp tục đổi mới, nâng cao 

chất lượng giáo dục; chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; học sinh tốt nghiệp 

trung học cơ sở đạt 99,95%, Trung học phổ thông đạt 98,92%. Giữ vững và nâng tỷ lệ 

phổ cập ở các độ tuổi và bậc học; quan tâm nâng chất, nâng mức độ các trường đạt 

chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác tuyên truyền ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập 

học đường, bạo lực học đường và học sinh lái xe vượt ẩu khi tham gia giao thông. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và 

dân số trong tình hình mới. Tăng cường công tác y tế dự phòng, ngăn chặn kịp thời 

dịch bệnh. Đổi mới công tác y tế cơ sở, thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban 

đầu. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực 

phẩm, đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu. Đẩy mạnh 

thực hiện các chương trình hành động dân số giai đoạn 2015 - 2020, duy trì mức sinh 

hợp lý và bền vững, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,52%, tập trung thực hiện các mục tiêu 

nâng cao chất lượng dân số, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 9,03%. 

Vận động tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt tỷ lệ 90%.  

Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng 

bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Quan tâm chỉ đạo chăm lo người cao tuổi, 

người khuyết tật và công tác trẻ em,, bình đẳng giới; thực hiện tốt công tác truyền 

thông tư vấn cộng đồng. 

Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, phát huy đóng góp của các 

tôn giáo trong công tác an sinh xã hội. Thực hiện tốt các chính sách đối với dân tộc 

thiểu số trên địa bàn. Quản lý tốt hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn 

và nâng chất lượng hoạt động các Hội đặc thù. 

4. Quốc phòng - An ninh và hoạt động nội chính:  
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Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn 

hóa, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện 

chính trị, ngày lễ lớn và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII 

của Đảng. Phòng chống và đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, 

tín dụng đen; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng 

chống cháy nổ. Tiếp tục điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công 

an xã. 

Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và các văn bản 

chỉ đạo của trên về công tác quân sự, quốc phòng. Tổ chức Tết Quân – Dân ở xã Trung 

Nghĩa, thực hiện hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. 

Tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và 

xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.   

Tăng cường trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền, không để tồn đọng quá hạn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra đột xuất 

khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra. 

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản luật mới ban hành; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tổ chức sinh hoạt 

"Ngày pháp luật".  

Tập trung giải quyết xong số việc thi hành án chuyển sang và những vụ việc mới 

phát sinh, hạn chế số việc tồn đọng kéo dài; phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 

được giao về việc và tiền. 

Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp nắm chắc thông tin tội phạm; thực hiện 

công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, 

đúng tội, không bị oan sai; thực hiện tốt chức năng quan hệ hoạt động tố tụng giữa cơ 

quan Công an với Viện kiểm sát, giữa Viện kiểm sát với Tòa án nhân dân huyện. 

Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức. Tăng 

cường chỉ đạo các ngành, các xã – thị trấn phối hợp chặt chẻ với các cơ quan thực thi 

pháp luật để thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đạt kết quả cao. 

5. Công tác tổ chức - cải cách hành chính: 

Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 

chính quyền xã, thị trấn theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; tiếp tục đổi mới hệ thống 

tổ chức quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh 

thần Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tổ 

chức sáp nhập 12 ấp ở 09 xã. Tiếp tụ thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108 của Chỉnh phủ, đảm bảo đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10%. 

Xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, nâng 

chỉ số cải cách hành chính của huyện, tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, tổ 

chức thực hiện tốt Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng tỷ lệ 

hồ sơ giải quyết và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của các cơ quan nhà nước, duy trì, cải tiến và hoàn thành chuyển đổi áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng ISO theo TCVN 2009–2015 ở 10 xã còn lại, tiếp tục mở rộng thực 

hiện gửi văn bản điện tử chữ ký số. 
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Phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại 

với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, 

nguyện vọng chính đáng của nhân dân; định kỳ hằng tháng ít nhất một lần tổ chức đối 

thoại với nhân dân, nhất là những địa phương đang thực hiện các công trình, dự án có 

liên quan đến quyền và lợi ích của người dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở 

và quy chế dân chủ ở cơ quan. 

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước 

tỉnh Vĩnh Long lần thứ V năm 2020. Phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước 

trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân. 

Khen thưởng, tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân đạt thành tích trong các 

phong trào thi đua.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đôn đốc, giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết.   

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên 

thực hiện giám sát theo quy định của pháp luật và động viên các tầng lớp nhân dân, 

các thành phần kinh tế tích cực thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

huyện.  

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông 

qua ngày 19 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./- 
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