
1101 BONG NHAN DAN CONG HOA XA IIQI CHU NGHA VIT NAM 
HUY1N BAI LQC Bc  Ip  - Tir do - Hnh ph lie 

S: £4_ /BC-HDND Dai Lôc, ngày4 tháng 12 nàm 2022 

BAO CÁO 
TInh hInh hot dIng cüa Ban Kinh t - Xã hi ella HBND huyn nãm 2022 

Thirc hin Lut T chirc chInh quyn dja phuo'ng, Lut Hoat dng giárn 
sat cüa Quôc hi và Hi dông nhân dan, Chuang trInh cong tác cüa Ban Kinh tê 
- Xà hti HDND huyn nAm 2022, Ban Kinh té - Xà hi HDND huyn báo cáo 
kêt qua hot dng nAm 2022 vi nhmg ni dung nhu sau: 

A. KET QUA HOiT BONG 

Duçic sir quan tam lành do, chi do ciia Ban Thu&ng vii Huyn üy, 
Thuà'ng trrc HDND huyn; sir phôi hçip chat chê gita các Ban, Van phông 
HDND-UBND huyn và các ngành, dja phuong ci1ng vOi hot dng tIch circ cüa 
các thành viên Ban Kinh tê - Xã hOi  cüa HDND huyn. Trong nãm 2022, Ban 
KT-XH dã thirc hin tot chirc näng, nhim v thea quy djnh và hoàn thành tot 
các ni dung, chuo'ng trInh, kê hoch dê ra, Ci the: 

I. V cOng tác thâm tra các ni dung ella UBND huyn trInh ti các 
k' h9p HBND huyn khóa XII: 

Ban KT-XH thirc hin tot vic thâm tra Va cho kiên dê xuât các ni dung 
dlla UBND huyn trmnh HDND huyn ti các kS'  hçp dê thông qua và mt so ni 
dung xin kiên dlla Ththng trçrc HDND huyn. Cii the: 

1. Các ni dung UBND huyn trInh HDND huyn thông qua ti các kS'  hpp 
* Ti k' h9p HDND huyn lan thr 6 d thông qua 7 nhim vi 1p quy 

hoch chi tiêt 1/500 và dà thông qua 7 dix tháo Nghj quyêt, do là: 
- Nghi quyêt v/v thông qua Nhim vi 1p do an quy hoch chi tiêt 1/5 00 

Khu tái djnh cu kêt hcip khai thác qu dat d9c tuyên dung tránh phIa thy thj 
trân Ai Nghia; 

- Ngh quyêt v/v thông qua N1iim vi 1p dO an quy hoach chi tiêt 1/500 
Khu dan cu nông thôn mcii xã Di Hip; 

- Nghi. quyêt v/v thông qua Nhim vçi 1p do an quy hoch chi tiêt 1/5 00 
Khu dan cu nOng thOn mói xã Di Quang; 

- Ngh quyêt v/v thông qua Nhim vii 1p dO an quy hoach chi tiêt 1/500 
Khu dan cu nông thôn mâi xà Di Dông; 

- Nghj quyêt v/v thông qua Nhim vii l.p do an quy ho.ch chi tiêt 1/500 
Khu bO trI tái dnh cu kêt hgp khai thác qu' dat phi,ic vv cong trInh dung giao 
thông tr DH3 .EL (Dai An) di trung tam hânh chInh huyn; 

- Nghi. quyêt v/v thông qua Nhirn vi Ip dO an quy hoch chi tiêt 1/500 
Khu du 1ch sinh thai Song cllng; 
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- Nghj quyt v/v thông qua Nhiêm vu l.p  do an quy ho.ch chi tiêt 1/5 00 
Nghia trang nhân dan xâ Di Hip, NghTa trang cong viên VTnh Hang. 

* Tui ki h9p HDND huyn lan thir 7 Ban KT-XH dä thâm tra 10 ni dung 
ma UBND huyn dê nghj HDND huyn thông qua, do là: 

- Báo cáo tInh hmnh hot dông cüa UBND huyn 6 tháng dâu nàm 2022; 
- Báo cáo tInh hInh kinh tê- xa hi huyn 6 tháng dâu nãm và nhim vi 

tr9ng tam 6 tháng cuôi näm 2022 cüa UBNID huyn Di Lc; 
- Báo cáo tInh hInh thuc hin thu, chi ngân sách nhà nuâc 6 tháng dâu 

näm 2022 cüa UBND huyn Dai  Lc; 
- Báo cáo tmnh hmnh thirc hin cong tác thirc hành tiêt kim, chông lang phi 

6 tháng dâu näm 2022 trên dja bàn huyn; 
- Báo cáo trá 1i các kiên, kiên nghi, cüa cir tn sau k' h9p thir 5, HDND 

huyn khóa XII; 
- Dir tháo Nghj quyêt ye bô sung nhim vçi và giái pháp phát triên kinh té-

xA hi, dam báo quôc phOng - an ninh 6 tháng cuôi nàm 2022 ciia Hi dông nhân 
dan huyn Di Lc; 

- Di,r thào Ngh quyêt ye phê chun quyêt ton ngân sách Nhà nuOc näm 2021 
cüa Hi dông nhan dan huyn Di Lc; 

- T? trinh so 127/TTr-UBND cüa UBND huyn dê nghj thông nhãt chü 
truclng üy quyên cho UBND huyn phê duyt chü trucing dâu tu xay dmg các 
cong trInh: Kiên cô hóa h thông dithng huyn (DH) và giao thông nOng thôn 
(GTNT) trên da bàn huyn giai don 2021 — 2025 và dir tháo Nghj quyêt; 

- Tè' trInh so 155 ct'ia UBND huyn ye vic dê nghj phê duyt chü truong 
dâu tu mt so dr an h6 trçl tü nguôn ngân sách tinE kh&i cOng giai don 2023-
2025 trên da bàn huyn Di Lc và dir tháo Nghi quyêt; 

- TÔ trInh so 162 cüa LTBND huyn dê nghj phê duyt chti truclng dâu tu 
mt sO dci an xây dirng Trii sâ Cong an xã, thj trân thuc Cong an tinh Quàng 
Nam trên da bàn huyn Dui Lc nãrn 2022 và dix tháo Nghj quyêt. 

* Ti k h9p HBND huyn lan thi'r 8 Ban KT-XFI dã thâm tra 01 ni dung 
ma UBND huyn dê nghi HDND huyn thông qua, do là: 

- T trInh so 232/TTr-UBND cüa UBND huyn dê nghj thông qua do an 
quy hoach chi tiêt 1/5 00 Nghia trang nhân dan xã Di Hip và Nghia trang Cong 
viên VTnh Hang và dir thâo Nghj quyêt. 

* Tai kS' h9p HDND huyn lan thuir 9 Ban KT-XH dä thâm tra 05 ni dung 
ma UBND huyn dê nghj HDND huyn thông qua, do là: 

- Ti trInh sO 234/TTr- UBND cuiia UBND huyên Dai  Lc ye dê xuât diêu 
chinh co che dâu tu thirc hin chuong trInh phát triên thüy Icii nhO, thüy igi ni 
dông và dir thâo Nghj quyêt; 

- Th trInh sO 235/TTr-UBND cüa UBND huyn dê nghj thông qua quy 
djnh t 1 ho trg thurc hin chuong trmnh phát triên kinh tê- xã hi vüng dOng bào 
dan tc thieu sO và di,i tháo Nghj quyêt; 

- T trInh so 23 6/TTr- UBND cüa UBND huyn de ngh thông qua DanE 
miic cOng trInh s1r dung kê hoach von dâu tuphát triên trung hn thçrc hiên 
chuo'ng trInh phát triên kinh tC- xã hi vllng dOng bào dan tc thiêu sO và dir 
thão Ngh quyêt; 
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- Th trInh s 237/TTr-UBND cüa UBND huyn trInh HEIND huyn ban 
hành Nghj quyêt quy djnh tr lê h trci t1r ngân sách huyn, xã cho các chirang 
trInh miic tiêu quôc gia xay drng nông thôn mói và dir tháo Nghj quyêt; 

- Th trInh s 238/TTr- UBND cüa UBNID huyn dê nghj thông qua Danh 
miic cong trInh s1r diing von dAu tu cong thirc hin chuong trInh rniic tiêu quOc 
gia xay dçmg nông thôn mii và dir tháo Nghj quyêt. 

* Ti kST h9p HDND huyên lan thir 10 Ban KT-XH dã thâm tra 13 ni dung 
ma UBNID huyn dê nghj HDND huyn thông qua, do là: 

- Báo cáo cüa UBND huyn ye tInh hIrih thyc hin nhim vii phát triên 
kinh tê-xã hi nãm 2022 và dijnh hithng ké hoach phát triên KT-XH nãm 2023. 

- Báo cáo tInh hInh hot dng cüa UBND huyn näm 2022. 
- Báo cáo tInh hInh thirc hin cong tác thirc hành tiêt kim, chông lang 

- Báo cáo trá Rn kin, kin nghj cüa cir tn 
- Báo cáo ye tInh hInh thuc hiên thu, chi ngân sách nhà nu'O'c närn 2022; 

di.r toán thu, chi nhân sách nhà nuc näm 2023 Va dir tháo Ngh quyêt ye dtr toán 
thu, chi ngân sách và phân bô ngân sách dja phuong narn 2023. 

- Báo cáo thuyêt minh Quy hoich sir ding dat den nãm 2030 vâ ke hoch 
sir diing dat näm dâu cüa quy hoch sir dyng dat cüa huyn Di Lc. 

- Báo cáo tInh hInh thirc hin kê hoach  dâu tu cong nàm 2022 và xây dimg 
ké hoch dâu tu cong nàm 2023. 

- Ti trInh sO 315/TTr-UBND ngày 12/12/2022 cüa TJBND huyn và dir 
tháo Nghj quyêt ye quyêt djnh chü truong dâu tu mt sO dix an sü' diing vOn dâu 
tu cOng triên khai näm 2023 cüa huyn Di Lc. 

- T? trInh so 31 6/TTr-UBND ciia UBND huyn và dr thão Nghj quyêt 
dieu chinh, bô sung Danh mic cong trInh sir dung ké hoach vOn dâu tu phát triên 
trung hn thirc hin Chuong trInh MTQG phát triên kinh tê - xà hi vüng dông 
bào dan tc thiêu so và mien nüi giai doan 2021-2025 trén dja bàn huyn. 

- T trInh so 31 7/TTr- UBND cüa UBND huyn và dir tháo Nghj quyêt 
phê duyt Danh mvc  cong trInh diêu chinh, bô sung s1r dçing kê hoch vOn dâu 
tu phát triên trung hn thirc hin Chucing trInh Mic tiêu quOc gia xây drng 
Nông thôn mói giai doan 202 1-2025 trên da bàn huyn. 

- T trInh so 326/TTr-UBND cüa UBND huyn và dir tháo Nghj quyêt ye 
kê hoch dâu tu cong nàm 2023. 

- T? tnlnh sO 322/TTr- UBND cüa LJBND huyn yà dir thào Nghj quyêt 
diu chinh t' 1 phân chia mt sO khoán thu ti Nghj quyêt sO 156/NQ-
RDND ngày 2 1/12/2021 cüa Hi dOng nhân dan huyn. 

- Thâm tra Th trmnh so 320/TTr-UBND ngây 14/12/2022 cüa IJBND 
huyn yà dir tháo Nghj quyet ye e hoch phát triên kinh tê-xà hi nãm 2023. 

II. Vé hot dng giám sat chuyên d 
Trong näm 2022, Ban KT-XH hoàn thành giám sat Cong tác thu. chi ngân 

sách dja phuong yà xây dirng co bàn ó 05 xà (Di Dông, Di Länh, Dai Quang, 
Dai An yà Dai HOa). 

Qua giám sat, kêt qua cho thây nhu sau: 

phi. 
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1.U'tiaiem: 
- Ui ban nhân dan các xä dã barn sat Nghj quyêt HDND huyn khóa XI 

tai kr h9p thir 14 ye du toán thu, chi ngân sách và phân bô du toán ngân sách 
11am 2021 và Quyêt dnh so 1456/QD-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND 
huyn ye vic giao chi tiêu ké hoach  phát triên kinh tê- xã hi và dir toán ngân 
sách nhà niióc näm 2021. Trong qua trinh thirc hin nhim v11, UBND các xã 
thirc hin dam bào dir toán thu chi nãm 2021, cong khai, minh bach  các khoàn 
thu- chi, thc hin darn bào nguyen tc tài chInh và quy djnh cüa pháp lut. 

- Trong qua trinh thrc hin nhim vii chi näm 2021, các dja phuong dA 
barn sat dr toán chi và quy chê chi tiu ni b, dam báo chi cho con ngri và 
phic vi các hoat dng phát triên kinh tê- xã hi, an ninh- quôc phOng và an sinh 
xA hi cüa dja phucmg. 

- Qua kiêm tra ho so xây dmg co bàn cia các xä dêu dam báo ding theo 
quy djnh và cong tác lu'u trü ho so dam bào. 

2. Ton ti, hn chê: 
- Vic thu phI, 1 phi cUa các da phuong phàn ành không day dü ni dung 

thu trong phiêu, dê dn den hiêu nhârn trong nhãn dan ye mirc thu cao so vâi 
quy djnh. 

- Diêu hành chi ngân sách con mt so ni dung chi vi.xçrt qua cao so vOi di,r 
toángiao. 

- Ng dâu tu xay dirng co bàn cOn nhiêu và không phân tIch rO nguôn von, 
nhât là dôi vri nguôn dôi ü'ng tr ngân sách xã và nhân dan, có kê hoch huy 
dng, tim nguôn trà nçi không dê kéo dài. 

- Da so các dja phuong thu phi, l phI thu gop,  nhu'ng không ghi rO tmg 
ni dung thu C11 the; vic nay de dn den hiêu nhâm trong nhân dan phãn ãnh là 
thu phi, l phI qua cao. 

- Môt so nhiêm vu chi vuot du toán. 
3. Ban KT-XH cüa HDND huyn dé nghj các dla  phtro'ng tp trung 

mt so van dê trQng tam sau: 
- Tp trung chi dao  khäc phic cO hiu qua nhti'ng han  chê dã di.rcc nêu 

trên. 
- Co bin pháp cixung quyêt han nQa trong quán 1 thu ngân sách, nhât là 

các khoàn thu tai  da bàn, dam bào thu dung, thu dii, tiêt kim các khoán chi. 
- Thinng xuyên rà soát các cong trInh dâu tis trên dja bàn, bô trI nguôn 

vOn dê thanh toan ng d9ng XDCB, bào dam không dê phát sinh nçi XDCB mâi 
theo dung quy dnh; drng triên khai khii cong các cOng trInh khi chua cO nguOn 
vOn, nhäm bâo darn vOn và thanh toán von dung danE miic cOng trInh dà di.rqc 
HDND huyn thông qua. 

- Day manh  thrc hin càc giài pháp dê phát triên, quán 1)2 nguOn thu, nhât 
là càc khoãn thu ye phi và l phI, các khoán xa hu&ng 1 00& và htr&ng theo ti 
l... dê không lam that thoát nguOn thu. Dông thôi diêu hành, can dôi ngân sách, 

tien thanh toàn tiên luong, các khoãn trIch theo 1uang, cac chInh sach an sinh 
xã hi, tuyt dOi khOng ducic dê phát sinh lai chãm nôp BHXH, BHYT, BHTN; 
trit dê tiet ldm chi cho b may quân 1)2 nhà nu&c, sir nghip cOng, tiêt kim các 
khoàn kirth phi mua sam trang thiet bj dat tien. 
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III. V hoit dng khão sat 
Trong nàm 2021, Ban Kinh tê- XA hi xay dirng Re hoch khão sat các mO 

hInh chàn nuoi trang trai Va CC HTX lien kêt san xuãt huia giông theo chuôi giá 
tr cao. Qua khào sat thirc tê các Trang tri chàn nuOi, Hgp tác xâ nông nghip 
san xuât huia giông trén dia bàn huyên, Ban Kinh tê- Xã hi xin báo cáo vói 
Thixèng trirc HDND biêt ye tInh hInh phát triên the rnnh cüa mO hinh san xuât 
nay, ci the nhu sau: 

1. HTX Chàn nuôi quy mô trang tri 
- Hin nay trén da bàn huyn Di LOc  có 4 HTX m& trang tri chän nuôi 

heo và 01 trang trai  chän nuôi gà. 
- ye quy mO trang tri heo dêu có din tIch tr 3 ha trà ten; so hrcing chän 

nuôi tr 300 den 1000 con heo trong 1 vli, näm 2 vii. 
- Các trang trai  chän nuôi heo dêu thirc hin lien doanh, lien kêt trong qua 

trInh san xuât, to chic k' cam két tiêu th1.i san phâm trçrc tiêp vi nguè'i san 
xuât, dam bào thu mua theo giá tôi thiêu cho ngithi san xuât có lãi. 

- Vê các hO tr cüa da phuang: thI hin nay các HTX chin duc thit 
hithng các Ca chê chInh sách nào. Trong do HTX NN Tan Hung Phát chu'a có 
giây phép ye môi truO'ng. 

2. HTX Nông nghip san xuIt huia giOng 
- Hin nay trên dia bàn huyn Di Lc có 13 HTX lien doanh san xuât lüa 

giông. 
- Diên tIch san xuât trên 1.670 ha; 
- Mo hInh nay san xuât có hiu qua, két nOi ducic vO'i thj trLrông trong 

tinh, ngoài tinh dê có the diêu tiêt ducic san phârn mt cách nãng dng Va có 1?i 
nhât cho ngu?i nông dan. 

- Ye các ho trg cüa da phuang: thI hin nay có mt so HTX cOn khó khän 
trong vic hithng các ca chê chInh sách theo Nghj quyêt 25 cüa HDNID tinh. 

3. Dánh giá chung 
Qua thrc tê kháo sat cho thãy: vic thirc hin lien doanh, lien kêt trong 

qua trmnh chAn nuOi, san xuât lüa giông là rat hiu qua. Tir do, UBND huyn cn 
chi do cho các da phuo'ng quy hoach các v11ng san xuât hang hOa, các ca sâ 
chê biên, tiêu th san phârn, tiên hành dãng k vüng nguyen 1iu và chi do các 
ca quan chuyn mOn hithng d.n cho các HTX ducc hithng các co chê chInh 
sách hO trci cüa tinh. 

4. Vê kiên.nghj, dê xuât 
- Khuyen khIch phát triên chän nuôi theo hInh thtrc gia tri, trang tri. 
- To chirc lien doanh, lien kêt giüa các gia tri, trang tri thành các tO hap 

tác, hap tác xã chAn nuôi vói các cOng ty san xuât, ché biên thirc an chãn nuôi, dam 
bâo vic cung t'rng nguOn thiuic an có chat 1u'çng tot, dOng thi tieu th san phâm on 
djnh cho ngithi chàn nuôi. 

- MO' rng vüng trOng lüa chat lup'rig có giá trj kinh te cao lam hang hóa. 
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IV.Vcôngtácphihqp 
Ngoài thrc hin nhim vu chInh cüa Ban, Ban Kinh tê - Xã hi con tham gia 

các ho?t dng giám sat cüa HDND huyên, TT HDND huyn và cüa Ban Pháp chê 
HDND huyn. Dông thñ, phi hop vói HDND các xâ, thjtrân tong hop báo cáo ye 

kien, kiên nghj cUa cir tn dê UBND huyn trã 1M theo thârn quyên. 
Các thành viên cüa Ban tham du day dü cac buôi tiêp xiic cr tn ti các dja 

phuang theo quy djnh. 

B. DANIT GIA CHUNG 

- Trong näm 2022, Ban Kinh t - Xã hi dâ chü dng diêu chinh chucrng 
trmnh cong tác nham phñ hop vi tInh hInh thirc tê, dam báo hoân thánh hâu hét 
các nhim vi dê ra. Luôn thirc hin tot s1r phãn cOng cüa Thu'O'ng trirc HDND 
huyn, nghiên ciru tham mru, d xut ,2  kiên giüp ThuOng trrc HDND huyn 
giâi quyêt kp thyi nhüng cong vic phát sinh theo thâm quyên, dñng pháp 1u.t. 

- Dôi vol hot dng thâm tra cac ni dung ciia UBND huyn theo kiên 
chi do cüa ThuOng trirc HDND huyn; Ban luôn luOn thâm tra the hin rO ducic 
quan diem, chInh kiên cüa Ban, mang tInh phán bin cao, phát huy trI tu tp the 
và duçic Thumg tr'grc HDND huyn thông nhât. 

- EDôi vOi hoat dng giárn sat, Ban thi.rc hin diiing chtrong trInh dä dê ra, 
phi.rong pháp giám sat duccc dOi mOi theo huOngtãng cung giám sat tp trung 
vào vic thçrc hin Ngh quyêt cüa HDND các cap. Hot dng giám sat chuyên 
dê dung tr9ng tarn, di1ng thM diem; cong tác xây dirng ke hoch, dê cucmg báo 
cáo dêu duc chuân bj chu dáo,. k luO'ng, qua trInh tiên hành giám sat darn báo 
chat 1irng. Báo cáo kêt qua giám sat dã chi ra nhü'ng mt dt dup'c, mt chi.ra 
thrçic, nguyen nhân vá giái pháp khãc phic trong thai gian tOi dOi vOi ni dung 
ducic giám sat. 

- Mi thành viên cüa Ban Kinh tê- Xã hi ci.'ia HDND huyn vOl cuo'ng vj 
Cong tác cüa mInh dA thirc hin nghiêm t1ic s'r phân cOng cia Ban; TIch circ 
tham gia giám sat, kháo sat và dóng gop kiên vâo dir thão thârn tra vOi tinh 
than trách nhiêm cao, the hin vai trO, trách nhini cüa ngui di biêu dan cü'. 

Tren day 1áo cáo tInh hInh hot dng ciia Ban Kinh tê - Xã hi HDND 
huyn trong nàm 2022. KInh trInh Hi dông nhân dan huyn./. 

No'inhân: TMJ3AKINH TE - XA HOI 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Di biu HDND huyn; 
- Thành viên Ban KT-XH HDND huyn; 
- CVP HDND-UBND huyn; 
- Luu: VT. 
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