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S6: g /BC-HDND Dai Lóc, ngàyA5 tháng 12 nám 2022 

BAO CÁO 
Thâm tra cüa Ban Kinh tê - Xã hi ciia HDND huyn 

Dy tháo Ngh quyêt ye kê hoch phát triên kinh té - xa hi näm 2023. 

Thuc hin tinh than ch dao  cüa Thi.rng tr1c HDND huyn v vic thârn tra 
the nti dung trmnh k' h9p thir 10, HDND huyn khóa XII; 

Qua xem xétTitrinh s 320/TTr- UBND ngày 13/12/2022 v thông qua dir 
thão Nghj quyêt ye kê hoch phát triên kinh tê - xã hi näm 2023; trên ea so! 
nghiên cru Báo cáo so 448/BC-UBND ngày 12/12/2022 cCia UBND huyn. 

Ban Kinh t - Xä hi cüa HDND huyn Ca ban thông nht vâi chi tiêu, các 
nhiêrn vu, giái pháp ye kinh tê ma dij tháo Nghj quyêt dê ra; dông tho!i, Ban dé 
nghj quan tam mt sO ni dung sau: 

- Tip tiic tái ca cAu ngành 1aj  ngành nông nghip gn vâi xây d1rng nông 
thOn m6i nâng cao theo hu'O'ng bn vüng; khuyen khIch san phâm nOngnghip 
sch, nông nghip hctu ca, näng suât cao, san phãm OCOP, xây dirng, triên khai, 
nhân rng các mô hInh kinh tê có hiu qua, chi trQng triên khai mô hInh áp diing 
khoa h9c vã cong ngh vào phát triên san xuât, chän nuôi, trông trot gop phân nâng 
cao do!i song cüa nhân dan. 

- Tiêp tiic day mnh phát triên cong nghip trO thã.nh dng hrc, dt phát trong 
phát triên kinh té; cãi thin manh  me mOi tru&ng dâu tir, chü dng to qu5 dat sach 
dê thu hut các nhà dâu tu chiên luGe. 

- Quãn I, khai thác, so! dyng tiêt kim, hiu qua và ben vUng các nguôn tai 
nguyen. Tang cuo!ng kiêm tra, giám sat chat chë tInih hInh môi truo!ng tai  the diem 
nóng, các khu virc d xãy ra nguy ccr sir cO ye mOi truo!ng, kjp th?ii ngän chn, 
phOng ngo!a, không dê phát sinh các diem ô nhiêm inâi. 

Ban Kinh th - Xä hi HDND huyn thng nht cao vOi dr thâo Nghj quyet. 

KInh trInh Hi dng nhân dan huyn quyt djnh, thông qua.!. 

Nii nhân: 

-TTHDNDhuyn(báocáo); 
- TI UBND huyn; 
- Di biêu HDND huyn; 
- Licu VT. 
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