
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN BA! LOC J3c Ip - Tr do - Hinh phüc 

So: 24 /BC - HDND Dcii L3c, ngày AS tháng 12 nám 2022 

BAO CÁO 
Thâm tra cüa Ban Pháp ch I1BND huyn 

ye tInh hInh phát triên kinh tê - xi hi näm 2022 
và nhim vii, giãi pháp  phát triên kinh tê - xi hi nãm 2023 

Thirc hin Lut Hoat dng giám sat cUa Qu&hi và Hi dông nhân dan; 
theo si,r phân cong cUa Thithng trçrc HDND huyn ye vic thâm tra báo cáo cüa 
UBND huyn ye tInh hInh phát triên kinh tê - xä hi näm 2022 và nhim vii, giâi 
pháp phát triên kinh tê - xã hi näm 2023 (li'nh w.tc nç5i chInh, pháp ché). Qua 
nghiên cü'u ni dung báo cáo so 448 /BC-UBND rlgày 12 tháng 12 nãm 2022 cüa 
UBND huyn trInh tai  k3 h9p thu 10, HDND huyn khóa XII, Ban Pháp chê có 
kiên nhu sau: 

1. V tlnh hInh phát trin kinh t - xa hi, dam bão quôc phông — an 
ninh nãm 2022 (linh vwc ni chInh, pháp chê) 

Ban Pháp ch HDND huyn nhan thy, trong nàm 2022 dui sir lãnh do 
cUa Ban Thumg vi,i Huyn üy, sir giám sat cüa HDND huyn, UBND huyn dã 
triên khai thirc hiên hoàn thânh tot các Nghj quyêt càa Huyn üy, Nghj quyêt cUa 
HDNID huyn ye nhim vi phát triên kinh tê - x hi, dam bào quôc phông, an 
ninh trên dja bàn huyn. 

Trong näm qua, UBND huyn dä chi dto trin khai thirc hin t& nhim v1i 

quôc phông và cong tác quân sr dja phuong. Các don v 1irc lucing vu trang 
thung xuyên duy trI nghiêrn chê d trirc san sang chiên dâu thu6ng xuyên tr 
huyn den co s&; to chic tuân tra, canh gác, kiem tra, kiêm soát da bàn, bão v 
các miic tiêu quan tr9ng; hoàn thành 100% chi tiêu giao quân nAm 2022. To chüc 
thrc hin tot cong tác diên tp chiên dâu phông thii. cap xi ti 05 da phuong (Di 
Quang, Dgi Phong, Dcii Minh, Dgi Chánh và thf trâ,i Ai Nghia). 

Tinh hmnh an ninh chInh tr, tr.t tir an toàn x hôi trên dja bàn huyn co bàn 
on djnh. Trong nAm 2022, có 11 to chirc phi chInli phü nuâc ngoài vi 32 1ut 
den thäm, lam viêc tai dja bàn huyn ding quy dnh pháp 1ut. UBND huyn dã 
chi dto Cong an huyn trien khai toàn din các mt cong tác, thirc hin tot cong 
tác khii to, diêu tra các 1oi ti phm, dà diêu tra khám phá 40/4 1 vii phm pháp 
hInh sr, dat  97%; xr 1 hành chInh 331 dôi tuçing, phat tiên 528.750.000 dông. 
trien khai thirc hin tot các k hoach rn dçt cao diem tan cong trân áp các loai 
ti pharn, xác 1p dâu tranh lam rO nhiêu chuyen an quan tr9ng. 

Dày manh  cong cong tác tuyên truyên, giáo dc cOng dan nâng cao thrc 
chap hành pháp 1ut, dam bào trt tir an toàn giao thông trên da bàn huyn; tInh 
hInh tai nan  giao thông giàm tren cá 3 tieu chI so vO'i cing k' näm 2021 (xay ra 
10 vy, lam chêt 10 ngzthi, bj thzing 01 ngicài,' giáin 04 vy, giám 04 ngwài chét, 
giám 03 ngzthi bf thwang). 



Tiêp tue trin khai thuc hiên t& viêc c.p can cixac cong dan va xây di.rng D 
lieu Quôe gia ye dan Cu. Phong trào toàn dan báo v an ninh To quôc tiêp tiic 
dugc phát huy, chü trong den chit luçmg, hiu qua ho'n, phiic v1i dãc 1irc nhim 
vi phát trin kinh t - xä hti i dja phuong. 

Cong tác tuyén truyên pM bin, giáo dc pháp 1u.t, hôa giài & ca sâ duçic 
quan tam triên khai thire hin; chü tr9ng hu&ng ye cc s&, dôi m&i phuong pháp, 
hInh th(rc to chCrc tuyên truyên sinh dng, phong phü, phü hçTp v&i tmg dôi 
tuclng. Các hoat dng ye h tjch, chirng thirc ducc thirc hin theo dung quy djnh 
cüa pháp lut, dáp irng yêu câu cüa t chirc và cong dan. 

Trong näm qua, UBND huyn dà chi do Thanh tra huyn tién hành 13 cuic 
thanh tra kinh tê - xã hi. Qua thanh tra dA phát hin tong so tiên sai phrn là 
611.782.000 dông Va 124.115,4 m2 dat. Trong do: chân chinh 58.850.000 dOng; 
giàm trr quyêt toán so tiên 14 1.753.000 dông; xác djnh thu hôi np ngân sách 
Nba nuóc 411.179.000 dông, dâ thu hôi 391;560.000 dông, dt 95,2%; kiên nghi, 
và duge UBND tinh Quàng Nam thông nhât thu hôi din tIch 119.790 rn2 dat. 
Truy thu so tiên sai phm chua thu hôi duçic cüa nrn 2021 là 3 8.367.000 dông. 

Cong tác tiêp dan, giái quy& dcm thu khiu nai,  t cáo duqc chu tr9ng thirc 
hin; duy tn nghiêm chê d tiêp cong dan djnh kr cüa nguO'i dtrng dâu chInh 
quyên các cap. Trong näm 2022, toàn huyn dä thirc hin 826 1uçt tiêp cOng dan, 
tiêp nhn 367 don cüa cOng dan. Phân 1&n các khiéu nai,  kiën nghj, phán ánh 
duçic tiêp nhn, xu l dung quy djnh cüa pháp lu.t. 

Cong tác quàn l, bâo v môi tru&ng trên dja bàn huyn dãcO nhUng chuyn 
biên tIch circ. Dê an quãn 1 chat thai ran dâ dem laikêt  qua nhât djnh, giái quyêt 
dáng ké chat thai ran khu virc nOng thôn, giàm thiêu 0 nhiêm môi tru&ng, gop 
phân xây drng và phát trien nông thôn m&i. 

Tp trung thrc hin t& cong tác t chüc b may, xây dimg chInh quyn; t 
chuc thành cOng cuc bâu cir Tru&ng thôn, Tnróng khu phO nhim k' 2022-
2027; tiêp tiic chi dao  thrc hin nghiêm k 1ut, k' cuong hành chinh. COng tác 
quàn 1 Nba nuâc ye ton giáo duc dam báo on djnh, ding pháp 1ut. 

Tuy nhiên, ben canh  nhQng k& qua dat  duc, cong tác chi dao,  diêu hành 
cüa UBND huyn trén linh yuc quôc phOng - an ninh, ni chInh trong nàm 2022 
vn cOn môt so ãn dê can dugc quan tam, do là: 

- Mt s cuc thanh tra kt lun cOn chm so v&i quy dnh, nht là các cuc 
thanh tra ye tInh hInh quail i, sir dyng dat cüa các dir an dâu tu; 

- Cong tác tiêp cOng dan ô mt so dja phucing chua dam bào theo quy djnh; 
cOng tác giái quyet don kiên ngh, phán ánh & mt sO dta  phuong, don vi cOn 
châm và chua düt diem; 

- COng tác pi hçp giái quyêt các ho so dat dai cho cOng dan tuy dâ duqc 
thu&ng xuyên chi dao  nhung tInh trng chm trê trà hO so cho cOng dan yân cOn 
xây ra. Sir phOi hçip giüa các ngành yà da phucmg cOn thiêu dOng b; 
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- Nh.n thüc cüa mt b phn can bô, dàng viên Va Nhân dan ye cong tác bào 
ye môi trirng con han ch, chra có thrc t& trong vic chap hành pháp 1ut bão 
vmôitruOng. 

- TInh hInh tOi pham và vi pham pháp 1ut tang so vi cüng k' nàm 2021; 
cong tác theo dOi näm tInh hmnh có lüc, có noi chua kjp thai 

2. V nhim vii, giãi pháp phát trin kiiih tê - xã hii, dam bão quôc 
phông — an ninh nãm 2023 

Ban Pháp ch HDND huyn Co bàn nht trI vó'i các quan diem, miic tiêu, chi 
tiêu, nhUng djnh huóng, nhim v11 va giái pháp phát triên kinh tê - xà hi, darn 
bào an ninh, quOc phàng nàm 2023 ciia UBND huyn d dê ra. Ban Pháp chê dê 
nghj UBND huyn can quan tam mt so van dê sau: 

- Tip tuc kiên toàn, sp xp t chrc b may chInh quyn các cap theo 
hu&ng tinh g9n, hoat dng hiu 1irc, hiu qua; tang cuOng cOng tác câi cách hành 
chInh, nâng cao tinh than trách nhiêm cüa di ngi1 can b, cOng chirc, viên chirc 
trong thrc thi cOng vii 

- Chi dio Thanh tra huyn t.p trung thanh tra các linh vçrc nhy cam, tip 
tiic thanh tra vic chap hành pháp lut dat dai dôi vi các dir an chm tiên d. 

- Chi dao  B phn tip nhn va hoàn trà h so cüa huyn thirc hin nghiém 
the, dung quy trInh ye câi cách thu tiic hành chInh; hn chê thâp nhât ho so trê 
hn, không ngüng nâng cao mirc do hài lông cüa cng dan vâ tO chirc. 

- Tang cu&ng trách nhim thu tru&ng, ngithi ding du trong cong tác tiêp 
cOng dan, dOi thoi vâi doanh nghip và giái quyêt don thu de kjp thai giài quyêt 
nhchig phát sinh, vurn mac tr co s&. Tp trung chi do các ngành, dja phuong 
xem xét, giài quyêt dirt diem các vli vic khiêu ni, to cáo phirc tap, kéo dài 
khOng dê phát sinh "diem nóng" ye an ninh trt tir. 

- Chi dao  COng an huyn tAng cuOng cOng tác dir báo nm tInh hInh; dy 
mnh các bin pháp nghip v11 ket hqp chat chê v&i phOng ngüa xâ hi, kjp thai 
ngän chn vi phm, trit phá các tii diem phirc tp ye an ninh tr.t tir, nhât là ti 
ph.m và t nn ma tüy, ci bac. 

Trên day là k& qua th.m tra Báo cáo cüa UBND huyn v tInh hInh phát 
trien kinh te - xã hi, dam bào quOc phông — an ninE nAm 2022 và nhim vi, giái 
pháp tr9ng tam nAm 2023 (linh vc ni chInh, pháp ché). Ban Pháp che kInh trInh 

h9p thir 10, HDND huyn Dai  Lc khóa XII xem xét, quyêt djnh./. 

Ncri nhân: 
- Thu&ng trirc HDND huyn; 
- UBND huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn 
- Dai biêu HDND huyn; 

Luu VT. 
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