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Đăk Hà, ngày       tháng 12 năm 2022    

     BÁO CÁO THẨM TRA 

 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;  

dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Thực hiện Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đăk Hà về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; 

Thực hiện Thông báo số 42 /TB-HĐND, ngày 21/10 /2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đăk Hà, khóa 

VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn 90/TTHĐND –TH ngày 25/10/2022 về việc tham 

mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên cơ sở Báo cáo số 1071/BC-UBND ngày 06 /12/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện. Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên và 

báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Về kết quả đạt được: 

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản tán thành với báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân 

huyện (Báo cáo số 1071/BC-UBND ngày 06 /12/2022) về tình hình kinh tế - xã hội 

năm 2022. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau: 

Trong năm 2022 với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền, các 

ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển 

và đạt được nhiều kết quả, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đảm bảo các 

hoạt động sản xuất kinh doanh; các hoạt động kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục ổn 

định, phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế 

- xã hội - môi trường ước thực hiện đến cuối năm đa số đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; sản 

xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ; Công 

tác an sinh xã hội được thực hiện khẩn trương, đúng đối tượng; Chất lượng giáo dục 

được duy trì và phát huy, Chương trình giáo dục phổ thông mới được quan tâm triển 

khai tích cực; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nhanh chóng, hiệu quả trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, Công tác cứu trợ, an sinh xã hội được thực 

hiện kịp thời. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại luôn được chú trọng; các Nghị 

quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt và triển 

khai kịp thời. Công tác cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được 

chú trọng thực hiện mạnh mẽ; công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được tăng 

cường; công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân được chú trọng; thực hiện 

tốt văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 

các cơ quan, đơn vị.  
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Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế 

- xã hội trong năm 2022 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước: 

dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu ước thực hiện đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân huyện đề ra trong năm 2022. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2022 (giá 

so sánh năm 2010) ước đạt 5.891 tỷ đồng, tăng 10,42% so với năm trước. Thu nhập 

bình quân đầu người ước đạt 46,15 triệu, tăng 7,52% so với cùng kỳ 2021. Tổng thu 

ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt: 474.896,4 triệu đồng; ước thực hiện cả 

năm:718.866,7 triệu đồng, ngân sách huyện và xã hưởng là 421.106,3  triệu đồng đạt 

84,9% so với dự toán tỉnh giao và đạt 82,7% so với dự toán huyện giao. Dự kiến cuối 

năm 2022 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) đã có 23 sản phẩm đăng ký tham gia xếp hạng cấp huyện năm 2022, có 11 sản 

phẩm  đề nghị UBND tỉnh phê duyệt bổ sung để tham gia xếp hạng; hoàn chỉnh trình 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Hà, dự 

kiến cuối năm có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn 

quốc gia lên 27/41 trường. Đây là kết quả đáng khích lệ mặc dù chỉ tiêu về tăng trưởng 

kinh tế và một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch(1). 

2. Về hạn chế, khuyết điểm 

Ban cơ bản thống nhất báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về những hạn chế, 

khuyết điểm2 và nguyên nhân đã đánh giá tại báo cáo. Tuy nhiên, bên cạnh những tồn 

tại, hạn chế đánh giá trong báo cáo, qua công tác giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân 

dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội nhận 

thấy vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, khó khăn qua thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội trong  năm 2022 cần quan tâm và đánh giá làm rõ thêm như sau: 

 (1) Giải ngân vốn đầu tư công của một số dự án vẫn còn chậm3 nhất là công tác 

triển khai các thủ tục hồ sơ, thi công xây dựng cũng như giải ngân, thanh toán các 

nguồn vốn. 

        (2) Một số kiến nghị qua các cuộc giám sát, khảo sát mặc dù đã được Ủy ban nhân 

dân huyện quan tâm, kịp thời chỉ đạo, tuy nhiên, kết quả tham mưu giải quyết, thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được chưa cao, còn kéo dài qua nhiều 

                                           
(1)  Cây mắc ca 323 ha, đạt 59,37% kế hoạch. Số giường bệnh/1 vạn dân là 18,48 đạt 92,4% kế hoạch. Số bác sĩ/1 vạn dân là 4,0  đạt 80% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện 

là 2400 đạt 83,13% kế hoạch. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 4.500 người đạt 95,73% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình là 93,72% đạt 96,62% kế hoạch. Tỷ 

lệ bao phủ bảo hiểm xã hội/lực lượng lao động tham gia là 15,76% đạt 87,02% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện/ lực lượng lao động tham gia là 5,48% đạt 83,79% kế 

hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/lực lượng lao động tham gia là 9,33 đạt 91,38% kế hoạch. Số lao động giải quyết việc làm trong năm là 543 người, đạt 82,9% kế hoạch.  

2 Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt;  Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai hoạt động khai thác khoáng 

sản của một số địa phương có nơi chưa chặt chẽ. Việc giải quyết thủ hành chính về lĩnh vực đất đai còn chậm98. - Việc 

triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến triển khai Dự án “Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất 

khẩu của Công ty cổ phần tập đoàn Mavin” còn gặp khó khăn.  - Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn còn xảy ra (xã 

Đăk La, xã Ngọk Réo). - Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, Kết luận 1663-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tại một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm túc99. - Việc triển khai thực hiện Nghị quyết về lãnh đạo phát triển thương 

mạidịch vụ trên địa bàn huyện và Nghị quyết về lãnh đạo phát triển thương hiệu “Cà phê Đăk Hà” vươn tầm quốc tế còn 

một số hạn chế. - Việc duy trì và giữ vững một số tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn 

chưa bền vững. - Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện thấp hơn so với 

các năm học trước100. - Tình hình an ninh trật tự, trộm cắp tài sản, vi phạm pháp luật còn xảy ra. 
3 Đến ngày 30/10/2022: đạt 70,047% kế hoạch vốn. 
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năm cụ thể: Chưa hoàn thành việc thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư  (số tiền 6.134.126.000 

đồng) của công trình đường giao thông thôn 5, xã Đăk Mar đi thôn 11, xã ĐăkHring từ 

nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu tư vấn công trình  để nộp vào ngân sách Nhà 

nước theo quy định. Thu hồi vốn vay ngân hàng cộng đồng chưa dứt điểm4. 

(3) Việc mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học năm 

học 2022-2023 từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án tăng cường cơ sở vật chất và nguồn 

tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục còn chậm. Một số trường trong lộ trình xây dựng đạt 

chuẩn mức độ 2 và xây dựng Nông thôn mới còn nợ một số tiêu chí chưa hoàn thiện.  

          (4) Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích chưa thuyết phục được số đông người dân tham gia. Công tác niêm yết 

công khai thủ tục hành chính5 một số Ủy ban nhân dân xã6 chưa thực hiện kịp thời hoặc 

trong quá trình niêm yết, chưa thường xuyên rà soát, thay thế đối với một số giấy tờ đã 

cũ và thủ tục, nội dung hết thời gian niêm yết.  

 (5)  Một số Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao, 

nhiều Hợp tác xã ngừng hoạt động7 (trong đó 05 HTX ngừng hoạt động trong năm  và 

04 HTX ngừng hoạt động quá 01 năm nhưng khó khăn trong việc giải thể, giải thể bắt 

buộc). Các loại hình Hợp tác xã hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, chưa tạo 

được chuổi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

3. Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Theo dự báo, năm 2023 tình hình chính trị - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, tăng 

trưởng kinh tế dần dịch chuyển sang chiều sâu; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi 

trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại chuyển biến tích cực; liên kết vùng được đẩy 

mạnh. Tuy nhiên, nền kinh tế còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất 

tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến đời sống người dân; 

nhiều tồn tại, hạn chế cần kịp thời khắc phục, các vấn đề xã hội, môi trường đòi hỏi 

sớm phải xử lý, giải quyết. 

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 như đã nêu trong Báo cáo và dự thảo 

Nghị quyết; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo khắc phục một số tồn 

tại, khó khăn, vướng mắc đã nêu tại mục 2.I Báo cáo này và quan tâm một số nhiệm 

vụ, giải pháp sau: 

-  Về lĩnh vực kinh tế:  

Chỉ đạo việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sát thực 

tế, điều kiện, khả năng và lợi thế của địa phương. Nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh 

nghiệm đối với các nội dung đã được Đoàn kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát chỉ 

ra. 

                                           
4 UBND Ngọc Réo: 19.798.510 đồng; Cá nhân ông Nguyễn Trung Kiên: 250 triệu đồng. 
5 Thủ tục của ngành dọc. 
6 UBND xã Ngọk Réo, Hà Mòn,... 
7  HTX NN TM &DV hợp nhất; HTX 19/5; HTX Toàn Thắng; HTX Nông lâm nghiệp - Nuôi trồng thủy sản và dịch vụ 

du lịch Hương Nguyên; HTX dịch vụ thương mại nông lâm nghiệp Thành Nhân. 
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Chỉ đạo các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách tổ chức điều hành chi ngân sách 

theo tiến độ thu và dự toán được cấp thẩm quyền giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, 

tiết kiệm hiệu quả đúng định mức, chế độ quy định; hạn chế chuyển nguồn, chuyển 

nhiệm vụ chi. 

Chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện tốt công tác phòng 

chống thiên tai và dịch bệnh. Cơ cấu lại các ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực; có cơ chế 

khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tham 

gia chuỗi giá trị. Tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham 

gia.  

Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và đẩy mạnh giải ngân vốn hiệu quả 

đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, các chương trình mục 

tiêu quốc gia. Xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhất là về giao 

thông, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. 

Tiếp tục quan tâm, thu hút đầu tư phát triển một số tuyến đường giao thông huyết 

mạch, kết nối vùng, đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, chợ trung tâm, hình thành 

khu đô thị mới để tạo đột phá cho thị trấn; ưu tiên nguồn lực đầu tư chỉnh trang thị trấn 

Đăk Hà; chỉ đạo đẩy mạnh công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thị trấn, rà 

soát quy hoạch kế hoạch sử dụng đất còn bất cập.  

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và môi trường, huy động và sử dụng 

có hiệu quả hơn nguồn lực từ đất đai, tài nguyên, tăng cường phát triển quỹ đất, tạo 

vốn cho đầu tư phát triển; chú trọng bảo vệ, phát triển các loại rừng, đẩy mạnh trồng 

mới rừng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-

2025 đã đề ra.   

- Về lĩnh vực văn hóa, xã hội: 

 Chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh 

xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo đa chiều, bền vững; gia tăng diện bao phủ bảo hiểm 

xã hội, nhất là bảo hiểm tự nguyện.  

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo lộ trình chương trình 

giáo dục phổ thông mới. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh phát triển 

và ứng dụng công nghệ, đổi mới phát triển giáo dục đến năm 2025, quan tâm hơn nữa 

đến công tác đào tạo nghề, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, nhất là các xã trong 

lộ trình xây dựng nông thôn mới, huy động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thẻ 

BHYT cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.  

Tăng cường công tác truyền thông đến nhân dân nâng cao cảnh giác đối với tình 

trạng một số tổ chức, cá nhân sử dụng chiêu thức lừa đảo thông qua mạng xã hội, điện 

thoại, tin nhắn... để chiếm đoạt tài sản công dân.  

Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực trong việc triển khai thực hiện 

các mục tiêu nhiệm vụ thuộc chương trình MTQG trên địa bàn.   
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Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng 

tạo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.  

Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND huyện gửi về Ban Kinh tế - Xã hội chậm 

nhất ngày 12/12/2022 để Ban tổng hợp trình kỳ họp  thứ 5 HĐND huyện đúng quy 

định. 
 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân 

dân huyện (Khóa VI), kỳ họp thứ V xem xét, quyết định. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Phòng TC- KH; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

 

 

 

 

 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                                                                      

Phạm Thị Điệp 
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