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BÁO CÁO THẨM TRA 

 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

 

 Thực hiện Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 21/6/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ Sáu, 

HĐND huyện khóa XXI. Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì phối hợp với các Ban HĐND 

huyện, thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; trên cơ sở Báo cáo số 356/BC-

UBND ngày 05/7/2022 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, giải 

pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 

trình kỳ họp; ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện, Ban KT-XH báo cáo kết quả 

thẩm tra như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 1. Các Ban HĐND huyện nhất trí với báo cáo của UBND huyện về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 

tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 

2022 và thống nhất một số nội dung trọng tâm như sau: 

(1). Lĩnh vực kinh tế: Được sự quan tâm, chỉ đạo đồng bộ một số chỉ tiêu, 

nhiệm vụ tiếp tục phát triển so với cùng kỳ như: sản xuất cây lương thực có 4/7 chỉ 

tiêu đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, 3/7 chỉ tiêu đạt trên 60% kế hoạch giao; cây công 

nghiệp: đậu đỗ các loại trồng 66,7/60 ha (đạt 111,17% kế hoạch), năng suất đạt 14 

tạ/ha, sản lượng đạt 93,4 tấn (đạt 111,17% kế hoạch); chăn nuôi, thú y: Tổng đàn 

gia súc gia cầm đạt 348.272 con (đạt 98,15% kế hoạch), tăng 10.565 con so với cùng 

kỳ năm trước; triển khai tiêm phòng định kỳ 27.346 liều vắc xin, hiện đã tiêm được 

542/1.806 liều vắc xin phòng dại trên đàn chó, mèo (đạt 30% số lượng vắc xin được 

cấp);  thu ngân sách địa phương đạt 295.055.442.808 đồng, trong đó ngân sách 

địa phương được hưởng theo phân cấp 293.907.295.254 đồng (đạt 61% dự toán 

tỉnh và huyện giao); so với cùng kỳ năm 2021 tăng 7%, thu NSNN trên địa bàn 

đạt 7.752.915.539 đồng (đạt 65% dự toán tỉnh giao và đạt 62% dự toán huyện 

giao); so với cùng kỳ năm 2021 tăng 59%. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 

229.118.199.796 đồng (đạt 48% dự toán huyện giao); so với cùng kỳ năm 2021 

tăng 36%; kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác 

bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện tích cực; công tác xây dựng nông thôn 
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mới, văn minh đô thị được trú trọng; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát 

triển, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tăng hơn so với cùng kỳ, 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được quan tâm thực hiện các chương 

trình dự án.  

(2). Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Hoạt động văn hóa, thông tin được triển 

khai đạt kết quả tích cực; các cơ quan thông tin thực hiện tốt việc tuyên truyền 

chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của địa 

phương và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để người dân nắm vững 

và thực hiện; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và 

phi vật thể được quan tâm. Chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị tốt các điều 

kiện để tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm học 2021-2022. Công tác 

khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng chống dịch bệnh được 

tăng cường; chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống suy dinh 

dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi và các chương trình, mục tiêu y tế Quốc gia được triển 

khai thực hiện có hiệu quả, duy trì 11 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 

Duy trì việc làm thường xuyên 35.036 người, tạo việc làm mới 480 người (đạt 64% 

kế hoạch); phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyên truyền, tư vấn và tuyển 

dụng 100 lao động đi làm việc trong nước theo hợp đồng. Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện để các tổ chức, tín đồ tôn 

giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. 

(3). Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Triển khai thực hiện hiệu quả, toàn 

diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chủ động nắm tình hình, không 

để đột xuất, bất ngờ xảy ra; công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dự bị động 

viên, dân quân tự vệ, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh bảo 

đảm chất lượng, hiệu quả, tổ chức giao quân đảm bảo 100% kế hoạch tỉnh giao 

và đúng nghi lễ quân đội. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, 

tư tưởng và tổ chức, thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng 

thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các 

mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; tích cực đấu 

tranh, ngăn chặn các yếu tố gây mất ổn định về an ninh, trật tự; kịp thời giải 

quyết những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý 

nhà nước về an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. 

2. Các Ban của HĐND huyện cơ bản nhất trí với các tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân mà UBND huyện đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra trong báo cáo.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM 

BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Các Ban HĐND huyện cơ bản nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng  - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 đã nêu 

trong báo cáo. Đồng thời cần quan tâm một số nội dung sau: 
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(1). Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội  năm 2022, để có giải pháp chỉ đạo tích cực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các 

chỉ tiêu mà Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra. 

(2). Tập trung chỉ đạo toàn diện kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp năm 

2022. Quan tâm nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, mô hình thích nghi 

với điều kiện dịch bệnh và biến đổi khí hậu. 

(3). Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc. Có 

giải pháp hỗ trợ thiết thực trong sản xuất để các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

(4). Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề 

phức tạp ngay tại cơ sở, tăng cường công tác phòng ngừa các loại tội phạm pháp 

luật, tuyên truyền đạo trái phép, tội phạm về ma tuý, vi phạm pháp luật về môi 

trường. 

III. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 6 

THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Việc ban hành Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Dự thảo 

nghị quyết được xây dựng trên cơ sở, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị 

quyết số 84/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tủa 

Chùa về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh năm 2022, phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. Dự thảo Nghị quyết được được xây 

dựng bảo đảm thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật. 

Các Ban của HĐND huyện cơ bản nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 

2022 trong dự thảo Nghị quyết; một số nội dung về câu, từ đã được UBND huyện 

tiếp thu chỉnh sửa vào dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thẩm tra. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Phòng TC - KH huyện; 

- Lđ VP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

              TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                 TRƯỞNG BAN 
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