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BÁO CÁO
Thẩm tra Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII)
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở nghiên cứu nội dung báo 

và Tờ trình của UBND huyện Nam Trà My về tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2022 
và nhiệm vụ năm 2023 trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII; Ban Kinh tế 
- Xã hội HĐND huyện báo cáo một số nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 
nhiệm vụ năm 2023

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Trong năm 2022, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ 

tiêu về kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra1: chủ động triển khai toàn 
diện, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid- 19; tốc độ tăng trưởng (giá trị sản xuất) dự kiến tăng 10,7% 
. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán tỉnh giao . Công tác quản lý chặt 
chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đất đai, môi trường và giải phóng 
mặt bằng triển khai các dự án được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Sản lượng 
lương thực sản xuất đảm bảo theo kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia 
như: Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, Ổn định sắp xếp dân cư, các 
chương trình…đều được tập trung chỉ đạo hiệu quả; Công tác an sinh xã hội được 
bảo đảm, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng. 
Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với những nội dung báo cáo đánh giá 
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND huyện 
trình tại Kỳ họp. Năm 2022, dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự 
chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự 
phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; sự quyết liệt, chủ động của các cơ quan, ban 
ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, UBND huyện 
đã tập trung chỉ đạo, Ban hành Chương trình công tác; triển khai chỉ đạo tất cả các 
hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh… đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực như sau :

- Lĩnh vực kinh tế : Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện năm 2022 ước 
đạt 789,39 tỷ đồng (theo giá so sánh); theo thời giá hiện hành là 1.167,71 tỷ đồng - 
tăng10,07% so với năm 2021

1 Có 23/31 Chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch HĐND huyện đề ra tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07/12/2021, có 
1 chỉ tiêu về Xây dựng nhân rộng mô hình giảm nghèo không thực hiện vì lý do Tỉnh không giao vốn
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+ Về nông - lâm nghiệp
Lĩnh vực nông - lâm nghiệp và chăn nuôi có bước tăng trưởng khá, đảm bảo chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra2. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt năm 2022: 5.220,89 tấn, 
đạt 101,37% so với Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND 
huyện (5.150 tấn). Tổng đàn gia súc, gia cầm 66.378 con, đạt 102,27% kế hoạch; 
trong đó: Đàn gia súc 16.169 con3, đạt 108,51% so với Nghị quyết số 20/NQ-HĐND 
ngày 27/12/2021 của HĐND (14.900 con); gia cầm 50.209 con. Công tác trồng rừng 
năm 2022 ước đạt 109,7% so với Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của 
HĐND (1.310ha). Công tác vệ sinh phòng dịch trên đàn gia súc, gia cầm được triển 
khai thường xuyên, kịp thời; Giao thông, thủy lợi triển khai đồng bộ, đảm bảo phục 
vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và đi lại của người dân…Tỷ lệ dùng nước sinh hoạt 
hợp vệ sinh 72%, đạt thấp hơn so với chỉ tiêu giao (Chỉ tiêu giao 75%). Giá trị sản 
xuất ngành nông nghiệp lâm nghiệp đạt 119,75 tỷ đồng (theo giá so sánh); theo giá 
hiện hành đạt 245,39 tỷ đồng, tăng 125% so với năm 2021.

+ Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ, giao thông vận tải
Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp vẫn tiếp tục duy trì phát triển ở một số 

ngành nghề4. Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại luôn có hướng phát triển 
theo chiều hướng tốt, ổn định; chất lượng dịch vụ được cải thiện5. Giao thông - vận 
tải bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn, thông suốt, bảo đảm công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. Không có hiện tượng xe dù, bến cóc trên địa bàn huyện. 
Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 131,2 tỷ đồng (theo giá so sánh); giá hiện 
hành 249,28 tỷ đồng tăng 140% so với năm 2021.

+ Thu chi ngân sách - Tài chính tín dụng
- Công tác điều hành kế hoạch và quản lý ngân sách đảm bảo theo các quy 

định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và cơ chế điều hành của địa phương; 
Do vậy việc điều hành dự toán qua 01 năm thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và 
cân đối được các nhiệm vụ tài chính trong năm ngân sách.

2-Vụ Đông Xuân: Cây lúa nước, diện tích đã cấy 548,85/550ha, năng xuất 34,25tạ/ha, sản lượng 1881,59 tấn, đạt 
99,46% so với kế hoạch. Cây Ngô, diện tích gieo tỉa 120/120 ha; năng xuất 9,5 tạ/ha; sản lượng 114 tấn, đạt 100% so 
với kế hoạch. Rau màu các loại, diện tích đã trồng 25/25ha; năng xuất 12,4 tạ/ha; sản lượng 31 tấn, đạt 127,83% so 
với kế hoạch.
- Vụ Hè thu: Lúa ruộng, diện tích đã cấy 570,95/570ha; năng xuất 35 tạ/ha; sản lượng 1.998,33 tấn, đạt 103,11% so 
với kế hoạch. Lúa rẫy (lúa nương), diện tích đã tỉa 500/500ha; năng xuất 19,5tạ/ha; sản lượng 975 tấn, đạt 102,63% 
so với kế hoạch. Cây Ngô, diện tích thực hiện 120/120; năng suất 10,5 tạ/ha; sản lượng 126 tấn, đạt 110,52% so với 
kế hoạch. Rau màu các loại, diện tích 25ha; năng suất 12,4 tạ/ha; sản lượng 31 tấn, đạt 127,8% so với kế hoạch. 

- Cây ăn quả: Trồng mới 72ha cây Xoài và một số loại cây ăn quả khác; đạt 180% so với Nghị quyết số 20/NQ-HĐND 
ngày 27/12/2021 của HĐND huyện (40ha).

- Cây dược liệu: Đã trồng được 74,9 ha, trong đó: Sâm Ngọc Linh 22,3 ha; Đẳng Sâm 27,63ha; Dược liệu khác (Lan 
Kim tuyến, Giảo cổ lam, Đương quy,...) 25 ha; đạt 101,2% so với Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của 
HĐND huyện (74ha).
3 Trâu 1.385 con, Bò 3.934 con, Dê 2.982 con, Heo 7.868 con), Đàn gia cầm: 50.209 con.
4 Nghề chủ yếu: Chế biến thực phẩm, khai thác cát sỏi, khai thác lâm sản phụ từ rừng, mộc dân dụng và một số nghề 
truyền thống ở địa phương: Dệt, rèn, dệt thổ cẩm, đan lát, rượu cần..
5 Tổ chức thành công các phiên Chợ Sâm Ngọc Linh hằng tháng và Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ IV, cùng với việc 
vận động các doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể tham gia các Hội chợ, triển lãm: Festival Nghề truyền thống vùng 
miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022; Hội chợ trưng bày sản phẩm quế Trà My và sản phẩm công nghiệp, nông 
nghiệp nông thôn biêu biểu” tại huyện Bắc Trà My…
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- Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022, ước đạt 1.204.816 triệu đồng, đạt 
237% so với chỉ tiêu kế hoạch6. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 ước đạt 
1.067.006 triệu đồng, đạt 238% so với dự kiến7. Hoạt động tín dụng cơ bản đáp ứng 
được nhu cầu tiền mặt và nhu cầu vốn cho hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh 
(nhất là nhu cầu vốn cho phát triển cây dược liệu và Trồng Sâm Ngọc Linh).

+ Về quy hoạch và đầu tư XDCB 
Công tác quy hoạch và đầu tư XDCB năm 2022 được triển khai tốt, chất lượng 

công trình đảm bảo; Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định; Tiến độ thi công 
một số công trình xây dựng cơ bản, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bồi thường 
thiệt hại một số dự án còn chậm, Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp8. Công tác 
quy hoạch chung, quy hoạch hoạch vùng chậm thực hiện so với yêu cầu. 

+ Về công tác quản lý đất đai, quản lý khoáng sản
Công tác quản lý đất đai được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Song, 

vẫn còn những bất cập trong việc triển khai thực hiện thu hồi và xử lý các trường 
hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà cửa trái phép tại trung tâm huyện tuy được thực 
hiện quyết liệt nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để; tình trạng tranh chấp đất đai diễn 
ra thường xuyên gây mất trật tự an toàn xã hội, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho người dân chưa đạt yêu cầu. 

Công tác quản lý khoáng sản được thực hiện đảm bảo, công tác tiếp nhận và 
giải quyết hồ sơ, thủ tục xin hoạt động khoáng sản của các cơ quan, đơn vị, cá nhân 
xin hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện theo đúng quy trình, quy định, không 
để hồ sơ tồn đọng.

 Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện phát huy vai trò, chức năng, nhiệm 
vụ và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ, phát hiện và ngăn chặn ngay từ  
đầu các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng 
sản và tài nguyên nước...

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện 
sắp xếp dân cư

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt 
trận, các đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đến nay các tiêu chí đạt chuẩn 
nông thôn mới ở các xã tăng lên đáng kể cụ thể như sau: Đến thời điểm hiện tại huyện 

6 Trong đó: Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp là 87.579 triệu đồng; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 
820.618 triệu đồng; thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 289.243 triệu đồng; thu kết dư ngân sách 3.841 triệu 
đồng và thu ngân sách cấp xã nộp trả 3.535 triệu đồng
7 Trong đó: chi đầu tư phát triển 468.391 triệu đồng, đạt 521 chỉ tiêu giao; chi thường xuyên 430.480 triệu đồng, đạt 
122 chỉ tiêu kế hoạch giao; chi từ nguồn dự phòng NS 2.599 triệu đồng; chi nộp trả NS cấp trên 61.765 triệu đồng 
và chi bổ sung NS cấp xã 107.082 triệu đồng
8 Đến hết ngày 30/11/2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư bố trí cho các dự án do huyện Nam Trà My quản lý là 
355.387,090 triệu đồng; đã giải ngân 168.917,996 triệu đồng, đạt tỷ lệ 47,53% kế hoạch vốn giao. Trong đó, kế 
hoạch vốn giao năm 2022 là 355.306,444 triệu đồng, giải ngân 168.837,351 triệu đồng, đạt tỷ lệ 47,82% so với kế 
hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn tỉnh, huyện năm 2021 được phép kéo dài là 80,646 triệu đồng, giải ngân 100% kế 
hoạch vốn.
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có 02 xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên, 08/10 xã dưới 13 tiêu chí9. Như vậy, so với chỉ 
tiêu đặt ra tại Nghị quyết Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 27/12/2021 thì chỉ tiêu 
về xây dựng nông thôn mới không đạt. Vốn đầu tư thực hiện là 17.274,375 triệu 
đồng, đã giải ngân 5.850,238 triệu đồng, đạt 33,87%. 

Bê tông hoá GTNT (theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 26/4/2019), hiện 
tại, có 07/10 xã đang triển khai làm đường bê tông nông thôn, đã làm được 8,5 
km/10,35 km10, đạt 57% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (Nghị quyết đề ra chỉ tiêu 
15km)

- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: 
Cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục – đào tạo được đầu tư xây dựng theo hướng 

kiên cố hóa, từng bước đáp ứng được nhu cầu dạy và học; mạng lưới trường lớp học 
bố trí phù hợp11 với điều kiện đặc thù của địa phương và theo quy hoạch khu dân cư. 
Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ em 5 tuổi; tổ chức giảng dạy an toàn, hiệu quả, linh hoạt trong điều kiện dịch 
bệnh Covid-19 và mùa mưa lũ. Trong năm UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc 
gia đối với 03 trường gồm Mẫu giáo Phong Lan, Tiểu học Trà Tập và THCS Trà 
Dơn. Công tác đào tạo nghề cho lao động trong năm 2022 đạt 393 lao động12, đạt 
196,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao. Theo kết quả thu thập thông 
tin thị trường lao động năm 2022, số lao động qua đào tạo của huyện là 6.340 người, 
tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 35,21%, vượt chỉ tiêu so với HĐND huyện 
giao…

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cần 
được chú ý như: chất lượng dạy và học, duy trì sỹ số học sinh ở các trường chưa bền 
vững; công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở còn hạn chế; 
tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn ở mức cao; các hoạt động tuyên truyền cổ động trực 
quan nội dung chưa mang tính chiến lược, còn mang tính thời vụ, chưa tạo ra được 
khí thế sôi nổi; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; công tác sưu tầm, sưu tra, bảo tồn, phát huy 
các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể truyền thống của đồng bào DTTS còn nhiều 
hạn chế; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn nhiều hạn chế. Ban Kinh tế 
- Xã hội đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt khắc phục những hạn chế nêu trên.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên 
nhân như báo cáo của UBND huyện đã nêu là: Dù mức thu ngân sách trên địa bàn 

9  Trà Mai đạt 18 tiêu chí; Trà Nam đạt 10 tiêu chí; Trà Tập đạt 10 tiêu chí; Trà Cang đạt 06 tiêu chí; Trà Vân đạt 09 
tiêu chí; Trà Vinh đạt 09 tiêu chí; Trà Don đạt 11 tiêu chí; Trà Dơn đạt 07 tiêu chí; Trà Leng đạt 10 tiêu chí; Trà Linh 
đạt 14 Tiêu chí.
10 Xã Trà Mai 110m. Trà Linh 4.145m. Trà Vân 130m. Trà Vinh 100m. Trà Nam 1.100 m. Trà Tâp 500m. Trà Don 
400m. Riêng đối với công trình chuyển tiếp năm 2021, có 02 xã hoàn thành với chiều dài 1,25km (xã Trà Leng 300m 
- đường vào làng ông Dũng thôn 1; xã Trà Cang 950m đường vào khu dân cư Lâng Loan, Trà Don 700m).
11- Mạng lưới trường học của huyện hiện có 29 trường, 372 lớp với 9.589 học sinh; trong đó: Mầm non - Mẫu giáo 10 
trường, 107 lớp, nhóm trẻ với 2.706 học sinh; tiểu học 08 trường, 187 lớp với 4.270 học sinh; trung học cơ sở 08 
trường, 78 lớp với 2.613 học sinh; Tiểu học và Trung học cơ sở 03 trường (PTDTBT TH THCS Trà Vinh; PTDTBT 
TH THCS Long Túc; PTDTBT TH THCS Trà Nam).
12 Đào tạo nghề nông nghiệp 105 lao động; phi nông nghiệp 280 lao động; đào tạo nghề cho thanh niên hoàn 
thành.nghĩa vụ quân sự 08 người
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vượt dự toán tỉnh giao, nhưng mức thu vẫn còn thấp, cơ cấu nguồn thu không bền 
vững…nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn trong thực hiện dự toán thu. Tỷ lệ giải ngân vốn 
đầu tư công thấp. Công tác quy hoạch chung, quy hoạch hoạch vùng chậm thực hiện 
so với yêu cầu. Tiến độ triển khai thi công một số dự án công trình chưa đảm bảo. 
Một số Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo triển khai còn chậm. Công tác 
phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND xã chưa được kịp thời trong báo cáo về 
kết quả thực hiện nhiệm vụ… Công tác điều hành, tổ chức thực hiện trên
một số lĩnh vực công tác ở một cơ quan, đơn vị, UBND các xã chưa thật sự
chủ động, thiếu quyết liệt; có nội dung còn lúng túng, thiếu linh hoạt, tính tự chủ, tự 
lực chưa cao. Số lượng cán bộ, năng lực cán bộ ở các cơ quan còn thiếu, yếu chưa 
đáp ứng được yêu cầu, tiến độ, chất lượng công việc. Công tác phối hợp giữa các cơ 
quan, ban ngành, đoàn thể, cấp chính quyền địa phương trong xử lý những vướng 
mắc, hạn chế. Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông 
chưa được khoa học, thuận tiện, nhanh chóng…Bên cạnh đó cũng có một số nguyên 
nhân khách quan: Dịch bệnh Covid 19 vẫn chưa hết, lây lan trong cộng đồng dân cư. 
Thời tiết mưa lũ cục bộ, nắng nóng, hanh khô kéo dài gây bất lợi trong sản xuất nông 
nghiệp. Giá cả hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng tăng cao…

2. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với 07 nhóm nhiệm vụ 

và giải pháp trọng tâm theo báo cáo của UBND huyện. Ban đề nghị UBND huyện 
quan tâm thêm một số vấn đề sau:

- Tập trung đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách và chống thất thu ngân 
sách. Đẩy nhanh tiến độ các dự án khai thác quỹ đất; tăng cường các biện pháp chống 
thất thu thuế và nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm 
theo chỉ tiêu HĐND huyện giao.

- Tiếp tục triển khai chỉ bê tông hóa giao thông nông thôn theo Nghị quyết 
Huyện ủy, Nghị quyết HĐND đạt chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho người dân. 

- Tập trung điều chỉnh, đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án, công trình đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phấn đấu giải ngân đạt 100% 
kế hoạch vốn HĐND huyện giao, tăng cường kiểm tra chặt chẽ chất lượng thi công 
các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, xã. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích 
phát triển nông nghiệp, nông thôn của Tỉnh, TW như Chương trình OCOP; cơ chế 
hỗ trợ kinh tế vườn, kinh tế trang trại; chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc 
linh và cây dược liệu khác, khôi phục và phát triển các làng nghề để tạo thêm việc 
làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Khuyến khích phát triển các loại hình 
du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, cộng đồng, du lịch làng nghề truyền thống của 
đồng bào dân tộc thiểu số, du lịch vùng Sâm Ngọc Linh... Lồng ghép các nguồn vốn, 
giống cây trồng hỗ trợ cho nhân dân để phát triển trồng cây dược liệu và phát triển 
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kinh tế vườn, xây dựng nhân rộng mô hình giảm nghèo đạt chỉ tiêu; Đồng thời, đề 
nghị các ngành chức năng của huyện cần thẩm định kỹ các phương án sử dụng nguồn 
vốn chương trình mục tiêu do xã làm chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả. 

- Tiến hành quy hoạch, tổ chức lại các cơ sở chăn nuôi, nơi giết mổ gắn với 
kiểm soát chặt chẽ thú y. Phát triển chăn nuôi vật nuôi bản địa, đặc sản như heo đen, 
bò cỏ, dê,.. có giá trị cao đảm bảo an toàn dịch bệnh. Áp dụng khoa học kỹ thuật 
trong chăn nuôi và trồng cây thức ăn chăn nuôi; chú trọng đến công tác phòng, chống 
dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác sắp xếp ổn định khu dân cư năm 
2022 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND và Quyết định số 
405/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực 
hiện Nghị Quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định cơ chế chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, 
giai đoạn 2021 - 2025.

- Tiếp tục bám sát các kế hoạch, kết luận thực hiện các Chương trình thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết 
chuyên đề của Huyện uỷ, HĐND huyện để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả.

II. Về dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 

2022 và nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo 
quy định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình 
hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 trình tại kỳ họp 
thứ 7, HĐND huyện khóa XII. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:
- TT TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Đại biểu HĐND;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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