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S& 0S5 /NQ - HDND Dal L5c, ngày /1 '1 tháng 'j  nám 2022 

A
NGH QUYET

• Ye bo sung nhiçm viii va giai phap phat trien krnh te - xa h9i, 
dam bão quôc phông - an ninh 6 tháng cuôi näm 2022 

HQI BONG NHAN DAN IIUflN DI LQC 
IGiOA XII, KY HQP THIJ 7 

Can cii- Lut To chjc chInh quyên dja phuong ngày 19/6/2015; Luçt tha 
dOi, bO sung mt5t sO diêu cüa Lut tO chic ChIn1i phñ và Lut TO chi-c chInh 
quyén djaphu'o'ng ngày 22/11/2019, 

Sau khi xem xét Ta trInh sd 150/TTr-UBND ngthy 23/6/2022 kern theo Báo 
cáo so 223/BC-UBND ngày 23/6/2022 cia UBND huyn Dgi L5c ye tInh hInh 
kinh tê - xâ hi 6 tháng ddu nám và nhirn vy trQng tarn 6 tháng cuOi nárn 2022, 
Báo cáo thám tra cla các Ban cüa HDND huyn va)5 kiên tháo lun cia dgi biêu 
HDND huyn tgi IC)) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. V tInh hInh kinh t - xA hi, quoc phông - an ninh 6 tháng du 
näm 2022, Hi dông nhân dan huyn thông nhât vói thn djnh, dánh giá duqc Uy 
ban nhân dan huyn nêu trong Báo cáo so 223/BC-UIBND ngày 23/6/2022 trmnh 
tai k' hçp HDND huyn thu 7; trong do, nhân math  mt so ni dung chinh sau: 

Trong 6 tháng du nàm, duâi sir huâng dan, chi d.o cüa Tinh üy, UBND 
tinh, các Si, ban ngành cüa tinh cUng vâi sr länh do, chi dao  cüa Huyn üy, Ban 
Thng vi Huyn üy, giám sat cüa Hi dông nhân dan và Mt trn To quôc Vit 
Nam huyên, sir chi dao  diêu hành cüa UBND huyn, six no lirc cüa các ngânh, các 
dja phuang, s1r dóng gop cUa các tang lap nhân dan và cong  dong doanh nghip 
nên tInh hInh kinh tê - xã hi 6 tháng dâu nàm cüa huyn dat  nhiêu kêt qua tIch 
clrc. 

Tip tic thirc hin tht chInh sách h trcr cUa Nhà nithc và tang cu?mg các 
giâi pháp giüp các doanh nghip tháo g khó khän dé day manh  san xuât kinh 
doanh, nâng cao nàng hrc canh  tranh theo Ngbj quyêt so 02/NQ-CP ngày 
10/01/2022 cüa ChInh phU. Thrc hin tot các chInh sách khuyên khIch dâu tix, 
nâng cao hiu qua cong tác khuyen Cong. Cong tác quáng bá, thu hUt dâu tu 
vào dja bàn huyn cO sir chuyên biên quan trQng. Hoat dng ngành thuang mai, 
djch vi dan phiic hOi và tang truâng khá sau thai gian dài chju tác dng bâi djch 
bnh Covid-19. San xuât nông, lam nghip và thUy san tiêp t1ic duy tn on djnh; 
cong tác thu ngân sách, dâu tu xây dirng cci ban. tfr nguôn von ngân sách có 
nhiêu cô gang. T.p trung giãi quyêt các vu&ng mc trong cong tác bôi thu&ng, 
giãi phóng m.t bang, day nhanh tiên d xây dçrng the cong trInh, dir an tr9ng 
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dim trên dja bàn huyên. Cong tác tip dan, xir 1 dcin thu và giái quyêt khiêu ni, 
to cao, gp g, doi thoi trirc tip vói cong dan x ! kijp th&i, ch.t chë, dung quy 
djnh pháp 1ut. Chi do quyêt 1it cOng tác chuyên dôi so, nâng cao chat luccng 
hoat dng cüa Cong Thông tin din tCr huyn; các chInh sách an sinh xã hi vá 
phüc lçii xã hi co bàn duçic báo dam, kjp thôi chm lo cho các dôi tuvng chInh 
sách, nguñ nghèo. Chidao trién khai thirc hin tot k3' thi tot nghip THPT quOc 
gia và tuyén sinh các cap näm 2022 dam bào cong tam, khách quan, an toàn, tiêt 
kim. K 1ut, k cuong hành chInh ducic tang cung, hiu 1ixc, hiu qua quán 1 
nhà nuâc duçic nâng cao. TInh hInh an ninh chInli trj., trt tir an toàn xã hi dugc 
gii vng. 

Ben canh  dO, tInh hinh kinh t - xã hi cüa huyn vn cOn gp không It khó 
khãn, thách thc can quan tam, chi dao  trong thi gian den nhis: Tuy dâ có nhng 
giâi pháp tIch circ ho trq doanh nghip, song tInh hInh trién khai dr an cüa mt so 
doanh nghip van cOn chm. Mt sO dja phirong It quan tam den cong tác tiém 
phOng väc xin cho gia sue, gia cam. T' 1 tiêm phOng väc xin trên dan vt nuOi 
toàn huyn cOn thâp. Cong tao phôi hqp giái quyêt các ho so dat dai cho cong dan 
tuy dã dircic thithng xuyen chi dao  nhung tInh trng ch.m trê trà ho so dat dai cho 
cOng dan van cOn xãy ra. Sir phôi hqp giia các ngânh và dja phuong cOn thiêu 
dông b. Cong tác giâi ngân von dâu tu tuy dã thix&ng xuyên chi do, don doe 
triên khai thrc hin nhung t' 1 giái ngân von dâu tir cong van cOn thâp. Trt tir 
xâ hi a mt sO noi chixa dam báo. Cong tác theo döi, näm tInh hInh có lüc, có noi 
chua kjp thai, tInh hInh vi phm và ti phm van cOn xày ra. TInh trng các xe tâi 
qua khô, qua tái vn chuyên cat, sOi tuy dã tp trung chi d.o nhung van chua 
duqc xi1 1 trit de. 

Diu 2. Dé hoàn thành t& miic tiêu, ehi tiêu, nhim vi k hotch phát trin 
kinh tê - xã hi, báo dam quôc phOng, an ninh nám 2022, Hi dOng nhân dan 
huyn yeu câu Uy ban than dan huyn, các ngành, dja phuong tiép tc chi do 
quyêt 1it, thirc hin dOng b, có hiu qua các nhim vii, giái pháp theo Nghj 
quyét sO 150/NQ-HDND ngày 21/12/2021 cUa Hi dông nhân dan huyn; dông 
thii, liru các nhim v11, giái pháp chU yêu sau day: 

a. Trên linh vrc kinh il 
- Tip tc trin khai dng b các giái pháp thiic dy tang tnrâng kinh t, kjp 

th&i tháo g nhng vu&ng mac, h tr doanh nghip phát triên san xuât, kinh 
doanh, tang nguOn thu ngân sách, dam báo an sinh xâ hi. Day nhanh tiên d xây 
drng kêt câu h tang, tang cuang quãng bá, chü dng thu hut dâu tu vào huyn. 
Thirc hin tot chuong trInh khuyên cOng, ho trg phá.t triên san xuât cOng nghip. 

- Tp trung xay drng dir kin K hoch du tu cOng nam 2023 trên co so 
kê hoch dâu tu cong trung hn giai don 2021- 2025. Tiêp tiic chi do quãn 1 sir 
dung có hiu qua các nguOn vOn dâu tu xây drng co bàn nam 2022. Don doe các 
chü dâu tu triên khai thi cOng các cOng trInh xây dçrng co bàn dam báo dung tiên 
d; giãi ngân dt 100% kê hoch von duc giao Va quyêt toán von dâu tu các 
cong trInh hoãn thành theo dung thai gian quy djali, khOng dê xày ra tInh trng 
lang phi vá that thoát von dâu tu. 
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- Tip tic chi do san xut vi He Thu dam bão dung k ho.ch; huâng dan 
các dja phinmg thrc hin tot cci cu ging, ljch th?yi vi gieo trông, quy hoch 
v1ng san xuât chuyên canh, to chüc xay drng cánh dOng lón, gop phân tang hiu 
qua san xuât trên dông rung, tang thu nhp cho nOng dan; chü dng triên khai 
các giái pháp phOng, chông thiên tai, phOng chông h?n;  dam bâo an toàn các cOng 
trInh thüy lçii và chü dng üng phó vâi các din biên bat thithng cüa th?yi tiêt 
trong müa misa, lii näm 2022;  Tiêp tiic triên khai tiém phông các loti väc-xin cho 
gia sue, gia cam. Chuân bj tot nhât các diêu kin san xuât vi Dông Xuân 2022-
2023. Thirc hin tot cOng tác quán l, bâo v ri'rng, phng chông cháy rimg trong 
müa näng nóng. 

- Trin khai thc hin hiu qua các chixcrng trInh MTQG trên dja bàn 
huyn; tp trung xây dirng nông thôn mâi theo hir&ng gan vâi thrc chat, di vào 
chiêu sâu, hiu qua, ben vüng. Day manh  xay dimg san phâm OCOP gän vâi vic 
xây d%rng nông thôn mâi trên dja bàn huyn. 

- Tap trung chi do tháo g vithng mc trong cOng tác thu hi dt, bM 
thuông, ho trq, giài phóng mt bang và tái djnh cu dê thurc hin các dir an dâu tu 
xay dimg co bàn và dau tu san xuât kinh doanh trên dja bàn huyn. Tang cung 
day math  day nhanh tiên d hoàn thin các ho so, thi:i tic có lien quan dê triên 
khai vic khai thác các qu dat do huyn quân 1 vi tO chuc khai thác qu5 dat tai 
các xâ, thj trân tao  nguOn vOn dâu tu xây durng Co bàn tai  các dja phuong. 

- Tang cu&ng, nâng cao hiu hrc, hiu qua quán 1 nhà nuâc trên linh viic 
dat dai, tài nguyen - khoáng san, quàn 1 và bâo v tài nguyen - mOi tnr&ng. Tiêp 
tiic day math  câi cách hành chInh, nhât là trong lrnki vrc dâu tu, dat dai dê giái 
quyêt thu tic, ho so cho các tO chüc và Ca nhân duge kp thôi. Tiêp tic to chüc rà 
soát, dé xuât bo sung quy hoach khoáng san lam v.t lieu xây drng thông thuông 
trên dja bàn huyn näm 2022, 2023 và giai doan den näm 2030. Tiêp tiic don dOe, 
theo dôi tiên d thçrc hin dur an Nhà may xi:r 1 chã.t thai ran sinh hoat Bäc Quáng 
Nam, tInh hInh hoat  dng cüa Khu xur i rae thai Dai  Hip và cOng tác xü l rác 
thai tai  các dja phrnmg trên dja bàn huyn trông thi gian den. Day manh  tuyên 
truyên, vn dng to chuc và cá than thirc hin tot cOng tác bâo v tài nguyen, mOi 
trithng. 

- Tang cu&ng cong tác quàn l, diu hành thu, chi ngân sách dam bào theo 
dung quy djnh. Thrc hin dung chü truong, bin phá.p diéu hàth kê hoach phát 
triên kinh tê - xã hi, dr toán thu - chi ngân sách nba nuOc näm 2022 và ci the 
hóa chi dao ye thu ngân sách, quàn l chi thung xuyên, quãn l chi dâu tu xây 
dmg. Tang cuông k' lutt tài chIth ngan sách, diêu hành ngân sách chit chê, tiêt 
kim trong pham vi dix toán duccc giao. 

b. Linh vucván hóa-xdh3i 
D..y math  thông tin, tuyén truyn chü tnxong, duthng itM cüa Dàng, chIth 

sách, pháp 1ut cUa NIià nithc; kjp thñ phãn bác thông tin sai 1ch, gay hoang 
mang du 1un, djnh hithng thông tin du lun dung dan. Chu tr9ng tuyên truyên 
thng giá trj tOt dçp, tao  niêm tin, sr phân khôi, to dng hrc tinh than thñc day 
phát triên kith te - xà hi. 



Thirc hiên d.y dü, dng bô cac ch do, chmnh sách d& vci ng1x1i Co công, 
h nghèo, cn nghèo, dôi tuqng bão trçi xâ hi. Tang c.thng triên khai và nhân 
rng các mô hInh phát triên san xuât nhäm giüp h nghèo, h cn nghèo vucm len 
thoát nghèo, không trông ch&, ' 1i vào cac chInh sách ho trçi cüa Nhà nu&c. Thrc 
hin tot cong tác bInh däng giâi; da dng hóa cac hInh thüc truyên thông, giáo 
diic, ngän chin suy thoái dao dirc, Iôi song; duy tn, nhân rng mô hmnh can thip 
phOng, chông bao  hrc gia dInh; phông chông xâm ha.i  tré em và t nan  xã hii. 

Chun bj các diu kin d khai giáng näm hçc mài 2022 - 2023. T chüc 
tot các hoat dng he, phOng chông duoi nuâc, tai Iin thung tIch cho h9c sink 
Duy trI, nâng cao chat luçing phô c.p giáo dc tiê1i hçc dung d tuôi và phô cp 
trung hçc ci si. Tiêp tic day mtnh xây dirng tru&ng dat chuân quOc gia và kiém 
djnh chat lucing theo kê hoach. 

Dy manh  thrc hin bão him xã hi, báo him y t toàn dan. Tip tiic giám 
sat ch.t ch tInh hInh v sinh an toàn th%rc phâm, tiép tçic tuyên truyên, phô biên 
kién thirc ye an toàn thçrc phâm cho cong dông. Pfiân dâu dtt và vuçit các chi tiêu 
kê hoach ye dan so ké hoach hóa gia dInh, gop phãri duy tn mmrc giâm sinh và nâng 
cao chat krcing dan so. 

c. Tang cu'Irng dam bdo quiJc phbng — an inh, hoist  d3ng n3i chInh và 
cong tdc xây drng chmnh quyên, thi dua - khen thtthng 

-Thrc hin t& cOng tác quc phOng và an ninh, dam bào trt t1r an toàn xã 
hi, nhât là dam bâo an toàn giao thông trên dja bàn huyn kêt hçp bão v két câu 
ha tang giao thông dung b. Triên khai dông b các bin pháp phOng ngüa và 
dâu tranh giü ving an ninh chInh trj và trt tir an toân xã hi. CO kê hoach chü 
dng phOng ngra Va dâu tranh ngän than, không dé xáy ra diem nóng ye an 
ninh; tan công, trân áp các loai  ti pham và day lüi các t nan  xã hi, n 1irc 
kiêm chê tai nan  giao thông. Tiêp tijc day manh  phong trào toàn dan bâo v an 
ninh To quOc, xây drng môi trueing xâ hi than thin, an toàn gop phân tIch cxc 
vào vic phát triên kinh té - xã hi. 

- Hoàn thành các cuc thanh tra kinh t - x ihôi trên cac linh vuc theo k 
hoach, giãi quyêt düt diem các kêt lun sau thanh tra; quyêt lit phOng chOng 
tharn nhüng, lang phi. Nâng cao trách nhim cüa nguài dtrng dâu cap ui', chInh 
quyên dja phuang, tang cu?ng närn bat tInh hInh thirc tê, dành thai gian dé trirc 
tiêp dôi thoai, giâi thIch, trà Ru kiên nghj cüa ngui dan, t.p trung giài quyét düt 
diem cac vu viêc nôi corn, gay buc xuc du luân x hôi, nâng cao hiêu qua cong 
tác tiêp cong dan, giài quyêt khiéu nai,  to cáo, nhât lt các viii vic khiêu nai,  to 
cáo dông nguôi, phüc tap, kéo dài; chU dng phuong an xü kjp thui nhüng vii 
vic phc tap phát sinh, khOng dé bj dng, bat ng tao  thành "diem nóng" gay 
phic tap ye an ninh, trt tir. 

- Tip tic thrc hin tat cong tác tuyén truyn, pha bin, giáo dc pháp lut 
den các tang l&p nhân dan, tao  thüc chap hành pháp h4t;  day  manh  cOng tác 
kiêm tra, thâm djnh, xir l van bàn quy phm pháp luat, theo dOi thi hành pháp luat. 
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- Tip tic chi dao các ngành, dja phucing day manh  cài each hành chInh, 
nhât là trong lTnh vrc dâu tu, dat dai d giái quyêt thu tçic, ho s cho các to chüc 
và cá nhân dtxgc kjp thñ. 

- Vn hành ding b, hiu qua phn mm Qoffice, phn mm mt cüa din 
ti'r trong quán 19, diêu hành, giài quyêt cong vic. Hoàn thin vic xây dirng 
Trung tam diêu hành thông minh (IOC) huyn. Dày mnh triên khai djch v11 

côngtic tuyên mirc d 3 và 4 nhäm nâng cao chat lucing phiic vi và sir hài lông 
cüa to chc, cong dan, tüng buâc xây drng chInh quyn din tr. Day manh  vic so 

boa ho sa và kêt qua giâi quyêt thu tçic hành chInh trong tiêp nhan,  giài quyêt tht'i 
tiic hành chInh. Tp trung nguôn lirc trin khai h. t&ng thông tin, bixu chInh, ha 
tang viên thông các xà, thj trân phiic v%1 cong tác Chuyên dôi so và xây drng "Xâ, 
thj trân thông minh" trên dja bàn huyn. Hoàn thin Dé an chuyên dôi so huyn 
Dai Lc den nám 2025 djnh huóng den näm 2030. 

Thirc hin t& cong tác xay drng chInh quyn, tang cithng k9 cirang, k9 1ut 
hành chInh, hiu qua quân 19 nhà nuóc. Nâng cao näng lixc di ngü can b, cong 
chüc, viên chüc vtrng manh  ye tu tuâng chInh trj, do drc lôi song và chuyên mon 
nghip vi1. Tang cuäng cong tác di co sO dê kjp thôi nám bat tinh hInh, xü 19 các 
van dé thirc tê phát sinh. Nâng cao tinh than trách nhim trong tham muu, xi'r 19, 
giài quyêt và thirc hin cong vic dugc giao theo dung thyi gian quy djnh; tp trung 
giái quyêt các khó khän, ton tai,  vu&ng mac trên các lTnh vllc và dja bàn quàn 19. 

Tip tiic dy manh  phong trào thi dua - khen. thuông, kjp th?i tuyên ducing, 
khen thu&ng các tp the, cá nhân co thành tIch xuât sac nhärn tao  dng lirc thüc day 
hoàn thành thàng lçii thim vçi kê hoach phát triên kinh tê - xã hi näm 2022 và 
nhüng näm tiép theo. 

Diu 3. 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn t chirc thirc hin nghj quyt. 

2. Thu&ng trrc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, To dai 
biêu Hi dOng nhân dan, dai  biêu Hi dông nhân dan huyn giám sat vic th%rc 
hin Nghj quyêt. 

3. D nghj Uy ban Mitt trn T quc Vit Narn huyn và các t chüc thành 
viên day manh  tuyên truyên, vn dng các tang lóp nhân dan thrc hin thãng igi 
các nhim v11 kinh tê - xã hi dã dê ra trong näm 2022. 

Nghj quyt nay dugc Hi dng nhân dan huyn Dai  Lc khoá XII, k9 hçp 
thu 7 thông qua ngày 11 tháng 7 nam 2022.!. 

No'inhn: 
- Thumg trrc HDND tinh; 
- Ban Thixàng viii Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Di biêu HDND huyn; 
- Các co quan, don vj cO lien quan; 
- TT HDND, UBND các xä, thi trân; 
- CPVP; 
-LtruVT,CVHD. 
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