
CQNG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM 

_______ Dc Ip  - Tw do - Hanh  phñc 

So: c52 /BC-HDND Dai Lôc, iigayM tháng 12 nàm 2022 

BAO CÁO 
Thâm tra cüa Ban Kinh t - Xä hi IIDND huyn 

ye tInh hInh phát triên kinh t -xäIii nAm 2022 và 
nhim vçi, giãi pháp phát triên kinh tê - xã hi nAm 2023 

Thirc hin tinh thin Cong van s 44/HDND-VP ngày 12/12/2022 cüa 
Thutng trrc HDND huyn v/v thâm tra các nOi  dung trInh k' hçp thu 10, HDND 
huyn khóa XII; 

Qua nghiên cüu ni dung Báo cáo so 448/BC-UBND ngày 12/12/2021 cüa 
UBND huyn ye tInh hInh phát triên kinh tê - xã hi näm 2022 và nhim vii, giái 
pháp phát triên kinh té - x hi näm 2023 trInh tai k' hçp, Ban Kinh tê - Xâ hi 
HDND huyn c bàn thông nht vài ni dung Báo cáo và có them mt so nhan xét 
sau: 

I. TInh hlnh thirc hin nhim vi phát trin kinh tê - xä hi nàm 2022 
Näm 2022, UBND huyn dA thrc hin tot Ké hoach phát triên kinh tê - xã hi 

cüa huyn, dA khôi phitc duçc dà tang truâng và dat  nhiêu kêt qua tIch circ, ci the 
nhu sau: 

- Tong giá trj san xuât ithc dat  14.134,4 t' dOng, tang 13,43% so vâi nàm 
2021 (tang 1.673,2 t dông), dat  101,12% so vOi kê hoach và virçit chi tiêu Nghj 
quyêt dê ra. 

- Giá trj san xuât ngành Cong nghip — TTCN — Xáy drng uâc dat  9.024,2 t' 
dông, tang 15,13% (tang 1.185,7 dOng) so vói nà.in 2021, dat  101,88% kê hoach 
dê ra. 

- Giá trj san xuât ngành xay dirng tang manh  u&c  dat  1.178,5 t dông, tang 
28,46% so vâi nam 2021 (tang 261,1 t dOng). 

- Giá trj san xuât ngàiih thuang mai  — djch vi.i uóc dat  3.578,4 t dông, tang 
14,14% (tang 443,3 t dong) so v&i näm 2021, dat  chi tiêu Nghj quyêt dé ra. 

- Thu phát sinh kinh té trén dja bàn i.râc dat  28&574 t dông, dat  121% so vâi 
dr toán tinh, 113% so vâi d1r toán huyn. 

- Ngoài ra, các chi tiêu xà hi, an ninh, quôc phông cüng dat  và vuçit chi tiêu 
Nghi quyêt HDND huyên dê'ra. 

•Bên cnh do vn cOn mt s6  t' i tai, h?n ch: 
- Tong san krçng iuGng thic có hat  uOc  dat  62.095 tan, giám 1.965 tan so vó'i 

närn 2021, chiia dat  chi tiêu Nhj quyêt dé ra. 
- T' 1 che phü thng 54,03% chixa dat  chi tiêu Nghj quyêtdê ra 55,3%. 
- Vic trién khai thir hin mt so ci the chIah sách ho trçi trong lTnh vrc 

nông nghip cOn chrn so vi yeu câu. 
- Tmnh hInh vi pham và ti pham tuy duçc kiéni the nhung van cOn xây ra tai 

mt so dla phi.rcing. 
NhIn chung, näm 2022 kêt qua phát triên kink té - x hi cüa huyn du tang 

so vâi näm 2021. Ban Kinh tê - Xä hi cüa HDND huyn dánh giá cao nhItng no 
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Iirc trong cong tác ch dao, diu hành, kjp thi tháo gO' nhiThg khO khàn, yuan 
mac trong qua trInh trien khai thrc hin các nhini vu phát triên kinh tê - xã hi 
trên dja bàn huyn trong nàm 2022 cüa UBND huyn. 

II. Djnh htro'ng k hoch phát triên kinh tê - xã hi näm 2023 
Ban Kinh tê - Xa hôi nhât trI vOi dinh huâng kê hoach phát triên kinh tê - x 

hi näm 2023 dã nêu trong báo cáo cüa UBND huyn, dông thii kiên nghj vâi 
UBND huyn tp trung Iành dao,  chi  dao  thirc hin tOt rnt so thim vi sau: 

- Barn sat miic tiêu tang trithng kinh t& có các giãi pháp quy& ha dé thu 
ngân sách näm 2023 dat chi tiêu k hoach d ra. Cihi dao  các xa, thj tr.n chü dng 
xay dirng k hoach thu ngân sách, tmg buàc dáp Ung yeu cu chi ngân sách dam 
bào chi dung ch d, djñh müc quy djnh. 

- Tiêp tic thrc hin chuyn di cd cu müa vii-  cay trng- con vt nuôi, bô 
trI san xut phü hcp theo tung vUng, xay drng và trin khai th%rc hin các mô hInh 
hen kt san xut, ch bin và tiêu thu san phm nông nghip theo chui giá trj. 

- Tiêp tic thrc hin cong tác xüc tin, thu hiit du ttr. Dy manh  giâi quyêt 
cac thn tai,  vithng mc trong trin khai thirc hin các di.r an du tu trên dja bàn 
huyn. 

- Tip tic xay dirng hoàn chinh Dài truyn thanh thông minh các xa con 1aj 
và thrc hin D an phát trin sr nghip van boa, th thao trên dja bàn huyn giai 
doan2021-2025. 

- TIch cir trin khai D an du tu xây dirng Cd s& vt chit, thit bj giáo dc 
các truang h9c trên dja bàn huyn giai doan 2021 - 2025. 

- Trin khai thrc hin t& Ngh quyt 07/NQ-F{U ngày 20/10/202 1 cüa Huyn 
üy v länh dao,  chi  dao  tIch tii, tp trung dt dai d phát trin nông nghip quy mO 
Ian, cong ngh cao dn näm 2025, djnh hithng dn näni 2030. 

- Dy manh  phong trào toãn dan bâo ye an nirih t quc nhAm nâng cao cãnh 
giác, chü dng phOng ngüa, du tranh phOng, chng tôi pham. 

Trén day là Báo cáo thrn tra cüa Ban Kinh t - Xã hi HDND huyn v tInh 
hInh phát trin kinh t - xã hi nam 2022 và thim V%1, giài pháp phát trin kinh tê - 
xã hi näm 2023. KInh trinh HDND huyn xem xét, quyt djnh./. 

Ncri nhdn: 
- TI HDND, UBND huyn; 
- D?i biêu HDND huyn; 
- Dai biêu khách mô'i; 
- LLYu: VT. 
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