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Sé: 32' /BC-HDND DaiLôc, ngày /19 tháng 12 nàm 2022 

BAO CÁO 
Thâm tra cüa Ban Pháp ch HDND huyn ye T& trInh và diy thão 

Ngh quyêt ye kê hoch phát triên kinh tê - x hi nãm 2023 

Thirc hin theo sr phân cong cüa Thung trc FIDND huyn v vic thâm 
tra T trinh và dir thão Ngh quyêt trmnh k' h9p tIu 10 HDND huyn khóa XII; 
qua nghiên ciru ni dung Th trInh so 320/TTr-UBND ngày 13/12/2022 kern theo 
drthão Nghj quyêt ye kê hoch phát triên kinh té - xã hi nAm 2023; Ban Pháp 
chê HDND huyên có kiên nhu sau: 

Vê phân the thic cüa dr thào nghj quyêt, Ban Pháp chê dê nghi. diêu chinh 
phân can cü nhu sau: ,  

Can cz Lut TO chic chInh quyên dja phuv'ng ngày 19/6/2015, Lut tha 
dOi, bO sung mt sO diéu cza Lut TO chc ChInJi phj và Lut TO chi'c chInh 
quyên dja phuviig ngày 22/i 1/2019, 

Tai don thu 2 cüa phân can cr, de ngh sira cim tr Báo cáo thâm tra cüa 
Ban kinh tê - Xä hi HDND huyn thành Báo cáo thâm tra cüa các Ban cüa 
HDNID huyn (vi cá 2 Ban dêu ducrc phán cOng thám tTa dy' tháo nghj quyêt). 

Vphin n?3i  dung cüa dr thào Ngh quy& v k hotch phát trin kinh tê - xâ 
hi näm 2023, Ban Pháp chê nhn thây rang, dir thão Nghj quyêt dã xác djnh 
dugc nhirn vii và giài pháp phát triên kinh tê - x hi, darn bâo an ninh - quôc 
phông nàm 2023; nh.m phát huy nhüng kêt qua dt diic, khai thác tOt tiêrnnáng, 
igi the cüa huyn rihà; két hp chat chë gia phát triên kinh tê vi phát triên van 
hóa và cüng cO quOc phông - an ninh; git vüng on dnh chInh tr và tr.t tir an toàn 
xã hi trên dja bàn huyn. Ni dung dr thào ngh cluyêt  (linh vu'c nói chInh, pháp 
chê) phü hpp vâi quy djnh cüa pháp 1ut, phü hçip vô'i thâm quyên duçic giao. Ban 
Pháp chê HDND huyn thông nhât dê nghj Hi dông nhân dan huyn xem xét ban 
hành Nghj quyêt ye kê hoach  phát trien kinh tê - xâ hi nãm 2023. 

Trên day là báo cáo th.m tra ci:ia Ban Pháp ch HDND huyn v T trInh và 
dr thào Ngh quyt ye kê hoach phát triên kinh t - x hi näm 2023. Ban Pháp 
ch kInh trInh ki h9p thu 10, HDND huyn Di Lc khóa XII xem xét, quyet 
dinh./. 

Noi nhân: 
- Thuing trtrc HDND huyn; UBND huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Dai biêu I-IDND huyn; 
- Lisu VT. 
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