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BAO CÁO 
Thâm tra báo cáo tInh hmnh hoat dng cüa IJBND huyn näm 2022 

trinh HDND huyn tai  k' hp thU 10, HIND huyn khóa XII, 
nhiêm k5i 202 1-2026 

Thirc hin chirc näng, nhim vii theo quy djnh cUa pháp 1ut, tai kS' h9p flay 
Ban Kinh tê - xA hi cUa HDND huyn duac Thu&ng trirc HDND huyn giao thâm 
tra Báo cáo tInh hlnh hoat dng cüa UBND huyn nAm 2022; 

Sau khi nghiên ctru Báo cáo s 439/BC-UBND ngày 06/12/2022 cUa TJBND 
huyn Dai  Lc ye tinh hInh hoat dng cUa UBND huyi näm 2022, Ban Kinh tê - xä 
hi cUa HDND huyn có mt so nhn xét nhu' sau: 

Trong näm 2022, UBND huyn dã tp trung trin khai dng b các giái pháp 
thCtc day tang trtr&ng kinh tê. Nh& d, tinh hInh kinh tê- xã hi cüa huyn Dai  Lc 
trong näm dä dat  dixçic nhiêu kêt qua quan trQng. C cãu kinh tê tiêp tic chuyên djch 
dUng huàng: Giá trj san xuât ngành cong nghip — xây drng chiêm 63,8%; thung 
mai — djch vi chiêm 25,3% ; nOng — lam — thUy san chiêm 10,8%. Nh?i do, tmnh hmnh 
kinh tê - xã hi cUa huyn trong näm dà dat  nhiêu kêt qua tot; cong tác báo dam an 
sinh xà hi duçc tp trung thixc hin; an ninh chInh trj, tijt tr an toàn xA hi duçc giü 
vthig; hiu !irc, hiu qua quãn l nhà nuOc duçic nâng cao. Ban Kinh tê - Xã hi cUa 
HDND huyn nhât trI cao vri kêt qua nay và xin ducic nêu ra mOt  so két qua dien 
hInh dê dai  biêu HDND huyn xem xét và tháo 1u.n them: 

1. Cong tác quáng bá, thu hit dâu tu trong näm, UBND huyn dã tao  diêu kiin 
cho các nhà dâu tu tiêp can,  khb sat và nghiên cUu dâu tir 15 dr an trên dja bàn 
huyn. 

2. Tong thu ngân sách trên dja bàn, uâc thrc hin nàrn 2022 là: 1.168.852 triu 
dong, dat  144% dir toán tinh giao và 141% dr toán huyn giao. Trong do, thu phát 
sinh kinh M trên da bàn ithc dat:  288.574 triu dng, dat  121% di toán tinh, 113% dir 
toán huyn. 

3. Tong chi ngân sách dja phixcrng uic thuc hiên näm 2022 là 1.119.053 triéu 
dng, b&ng 147% dir toán tinh, 144% dir toán huyn giao và giám 8% so cUng ks'. 

4. Cong tác quân l dat dai, tài nguyen, môi tru&ng, khoáng san duqc tp trung 
ch do thirc hin quyêt lit., Trong nàm, dã tO chüc kiêin travê môi tnràng 2 1/30 Co si 
(09 ca si con 1a  do ngüng hoat dng và dâ ducic các ngãnh cUa tinh thanh tra); qua 
kim tra dà ban hành 07 quyêt djnh xü pht, vii mfrc pht 279 triu dông. Vê tài 
nguyen — khoáng san, dã tO chüc 24 cuc kiém tra, qua kiëm tra dã kjp thai phát hin 
vi pham hành chInh 07 trtthng hgp và xir phat 293.500.000dông. 

5. Cong tác thanh tra, phOng chông tham nhung, lang phi hoàn thành vuçt kê 
hoach, cii th trong nàm da trin khai 13 cuc thanh tra kinh te - xà hi tren các linh 
v%rc, qua thanh tra phát hin tOng sO tiên saipham là 611.782.000 dông và 119.790 m2  
dat. Dông thai yeu cãu to chrc h9p kiêm diem, chân chinh rUt kinh nghim vâi 03 da 



phuo'ng, kiêm diem rtt kinh nghim dôi vâi 03 tap the, hpp chãn chinh tht kinh 
nghim vâi 01 tp the. 

6. UBND huyn dä tiêp nhân và xCr l 10.480 van ban, ban hành 12.575 van bàn 
cac loai dê chi dao,  dieu hânh các mat cong tác. Các van ban UBND huyn ban hành 
dêu dung thâm quyên, dung quy djnh cüa pháp lust, phii hçp vói nhüng quy djnh cüa 
Trung iicing, tinh, the hin tInh linh hoat trong vic vn ding các chü trLrclng, chmnh 
sách vào diêu kin thrc tê cCia huyn, giüp các nganh, dja phucing to chirc thirc hin 
nhim vii duçic thun loi. 

Ben canh  kt qua dat  &rc, boat dông cüa UBND huyn van cOn nhUng tn tai, 
han chC nhãt dinh nhu: 

1. Cong tác phi hcip trong giái quyt thu tic hành chInh trên lTnh vrc dt dai 
cOn thiêu dông b; tInh trang chm tré trong vic giái quyêt và trã ho sa dat dai cho 
cong dan van cOn xáy ra. 

2. Cong tác bi thu0ng giãi phóng mt bang di vOi các du an du tu cüa doanh 
nghip trên dja bàn huyn cOn nhiêu vuOng mac, chua dam bào kê hoch. 

Tuy nhiên, vâi nhQng kt qua dA dat  duc nhu trong báo cáo nêu, khng dinh 
day là mt no lirc rat !6n cüa tp the lanh dao  UBND huyn và các c quan chuyên 
mon cüa UBND huyn. 

Ban kinh t - xà hi cüa HDND huyn thng nhãi vOi báo cáo tInh hinh hoat 
dng cüa UBND huyn Dai  Lc trong näm 2022. Kinh trInh Hi dong nhân dan 
huyn xem xét thông qua.!. 
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p

'' 
NH TE -XA HO! 

HONG BAN - TI HDND huyn; 
- UBND huyn; 
- Dai biêu HDND; 
- Lini: VT. Ban KT-XH. 
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