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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; 
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở nghiên cứu nội dung báo 
cáo của UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện (khóa XII). Ban Kinh 
tế - xã hội báo cáo HĐND huyện về những nội dung được thẩm tra như sau:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu 
năm 2022.

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với những nội dung báo cáo kiểm 
điểm công tác chỉ đạo của UBND huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện trình tại Kỳ họp.

 Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy trong bối cảnh bị ảnh hưởng do dịch bệnh 
Covid-19; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn 
huyện đã tập trung quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, 
chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội 
và bảo đảm đời sống nhân dân. UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành các phòng, 
ban, ngành, địa phương tập trung quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các 
văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, Huyện ủy, HĐND huyện bằng 
các chương trình, kế hoạch, đề án…đạt kết quả nhất định.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế huyện tăng trưởng ổn định; các chương 
trình mục tiêu có hiệu quả như: bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh; chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới; Chương trình ổn định, sắp xếp dân cư, Nghị quyết 12-
NQ/TU của Tỉnh uỷ và các chương trình, Kế hoạch theo Nghị quyết HĐND tỉnh 
và HĐND huyện đã đề ra; phát huy Phiên chợ sâm Ngọc Linh và các mặt hàng 
nông, lâm sản trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát 
triển rừng; tổ chức kiểm tra, giám sát việc cho thuê môi trường rùng để trồng sâm 
Ngọc Linh, cây dược liệu trên địa bàn huyện. Trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội 
đạt nhiều kết quả tích cực. 

Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động giám sát của Ban và qua nghiên cứu các 
nội dung đánh giá của UBND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội xin đề cập thêm một 
số vấn đề cần được quan tâm đó là:
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- Về kinh tế
Nhìn chung do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội của địa phương, nhất là 
đối với lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, công tác lao 
động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm… Bên cạnh đó, trong sản xuất nông 
nghiệp, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, chưa hình 
thành được các vùng chuyên canh quy mô lớn; tỷ lệ tiêm phòng vắc xin trên đàn 
gia súc thấp. Công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch định hướng phát triển kinh 
tế - xã hội chưa được quan tâm đúng mức; Phong trào xây dựng nông thôn mới ở 
một số địa phương còn chậm, chất lượng một số tiêu chí đạt được chưa cao, thiếu 
tính bền vững….

- Về thu – chi ngân sách
Tổng thu ngân sách địa phương đến thời điểm báo cáo ước đạt 557.460 triệu 

đồng, đạt 110% so dự toán (bao gồm cả thu chuyển nguồn); nếu không tính số thu 
chuyển nguồn của năm trước thì thu NSĐP trên địa bàn 6 tháng đầu năm 268.217 
triệu đồng đạt 53% so với dự toán đề ra. Trong đó: Thu NSNN trên địa bàn 
61.612 triệu đồng, đạt 156% so dự toán; thu bổ sung tư ngân sách cấp trên 
206.605 triệu đồng; thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 289.243 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương đến thời điểm báo cáo ước đạt 385.071 triệu 
đồng, đạt 76% chỉ tiêu dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 183.847 triệu 
đồng, đạt 205% dự toán; chi thường xuyên 169.440 triệu đồng, đạt 48% dự toán; 
chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 31.784 triệu đồng, đạt 54% dự toán.

Nhìn chung, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu 
năm 2022 đảm bảo tiến độ đề ra, hầu hết các khoản thu chính đều đạt trên 50% dự 
toán. Việc đôn đốc các nguồn thu từ thuế được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thu 
ngân sách huyện, xã trong 6 tháng đầu năm đảm bảo yêu cầu chi ngân sách. Tuy 
nhiên, số thu nội địa vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu NSĐP, thể hiện sự 
phụ thuộc rất lớn của địa phương vào ngân sách cấp trên. Mặt khác, tuy thời gian 
qua ngành thuế đã triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm chống thất thu và nợ 
đọng thuế. 

- Về hoạt động tín dụng ngân hàng: Tài chính tín dụng của các ngân hàng 
đảm bảo khả năng huy động, hoạt động cho vay trong sản xuất và tiêu dùng.

- Về công tác đầu tư XDCB :  
Công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng trong 06 tháng đầu năm 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 
nguồn vốn còn chậm so với kế hoạch; vẫn còn một số dự án đã giao từ năm 2021 
đến nay vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy trong những tháng cuối năm, đề nghị 
UBND huyện cần tập trung quyết liệt cho nội dung này nhằm đẩy mạnh giải ngân 
vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng của Chính phủ để thúc 
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đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến phức 
tạp. 

- 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: Trà Mai đạt 19 
tiêu chí; Trà Nam đạt 11 tiêu chí; Trà Tập đạt 12 tiêu chí; Trà Cang đạt 12 tiêu 
chí; Trà Vân đạt 12 tiêu chí; Trà Vinh đạt 10 tiêu chí; Trà Don đạt 14 tiêu chí; Trà 
Dơn đạt 10 tiêu chí; Trà Leng đạt 12 tiêu chí; Trà Linh đạt 14 Tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban đề nghị UBND huyện cần tổ chức 
kiểm tra, rà soát lại nhu cầu điều chỉnh quy hoạch trong chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của các xã nhằm đề xuất 
cấp có thẩm quyền thống nhất việc lập lại Quy hoạch chung xây dựng xã nông 
thôn mới của từng xã giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 cho phù 
hợp với Quy hoạch vùng, Quy hoạch sử dụng đất.

- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: 
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; tỷ lệ tim vắc xin covid-19 
mũi 3, 4 thấp; 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 
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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.

II. Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.
Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

6 tháng cuối năm 2022 như trong báo cáo của UBND huyện đã trình tại Kỳ họp. 
Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Xã hội xin đề cập thêm một số vấn đề cần được quan 
tâm, đó là:

- 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.

- Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện việc quản lý 
đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. 
Kịp thời tổ chức đánh giá thực chất kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và 
nguyên nhân cần khắc phục, đồng thời, có những giải pháp tích cực hơn, quyết 
liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.  

- 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. 

- Chú trọng quản lý sử dụng có hiệu quả các công trình thủy lợi nhỏ, các 
kênh mương đảm bảo nước tưới, nâng cấp các công trình đã có, rà soát, kiểm tra 
xây dựng mới các công trình thiết yếu phụ vụ sản xuất gắn với chủ động phòng 
chống thiên tai, bảo vệ đất đai, mùa màng của nông dân. Triển khai công tác kiểm 
tra, rà soát các công trình thủy lợi đang sử dụng tiến hành nạo vét kênh mương, 
khai thông các đường ống dẫn, gia cố lại các bờ đập hạn chế thiệt hại trong mùa 
mưa bão.

- 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.

III. Về nội dung dự thảo Nghị quyết.
Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về 

bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Tuy nhiên, Ban Kinh tế -  
Xã hội đề nghị HĐND huyện xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung mà 
Ban đã đề cập ở phần trên.
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện 
kế hoạch phát triển phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng 
tâm 6 tháng cuối năm 2022. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

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

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

                  #ChuKyLanhDao
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