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BÁO CÁO THẨM TRA 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ  

phát triển Kinh tế - Xã hội, QP-AN năm 2023 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

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. 
 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức cuộc họp thẩm tra Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023.  

Qua xem xét nội dung Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 294 /TTr-UBND, 

ngày 12/12 /2022 của UBND huyện về xin ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và ý kiến tham gia thảo luận 

tại cuộc họp, Ban KT-XH HĐND huyện báo cáo kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện 

khóa VI một số nội dung như sau: 

I. Cơ sở lý luận:   

Tại khoản 2 Điều 26 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định 

quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi 

trường như sau: Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của 

huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phê duyệt..; Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện Nghị 

quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 là cần thiết và đúng quy định 

hiện hành. 

II. Nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và sự phù hợp: 

  Qua thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Xã hội cho rằng, dự 

thảo Nghị quyết đã bám sát kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - 

xã hội trong 2022 và những tồn tại hạn chế để xác định đúng nội dung, nhiệm vụ 

trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2023 trên địa 

bàn huyện. Mục tiêu, chỉ tiêu bám vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VI của huyện và 

chỉ tiêu cấp trên giao. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đúng quy định của pháp luật.  

Ban KT-XH HĐND huyện cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và các 

giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 như đã nêu trong Tờ trình và 
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dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị biên soạn Nghị quyết bổ sung một số tồn tại,  

hạn chế và một số giải pháp theo Báo cáo thẩm tra số 152 – BC/BKTXH ngày 

08/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - Xã hội, 

quốc phòng, an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
1. 

 

Trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 để hoàn chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

huyện, trong đó, chỉ đạo rà soát, cập nhật bổ sung các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023 đảm bảo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và các Nghị 

quyết khác có liên quan.  
 

Đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, các vị Đại biểu tiếp tục thảo luận để bổ sung các giải 

pháp phù hợp, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

an ninh đạt kết quả cao. 
 

 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:                                              TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

- Các Ban HĐND tỉnh (b/c);                              KT.TRƯỞNG BAN 

- TT Huyện ủy (b/c);                                                                                     PHÓ TRƯỞNG BAN 
- TT HĐND huyện (b/c); 

- UBND huyện;                                                                                               

- Đại biểu HĐND huyện;       

- Lưu: VP-Ban KT-XH.     

            

 

              Phạm Thị Điệp 

    

                                           
1 Báo cáo  số 1071/BC-UBND ngày 06 /12/2022 của UBND huyện 
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