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BÁO CÁO THÂM TRA CçA BAN KINH TÉ- X HOI 
Trinh tai ky hop thu N�m HÙi �ông nhân dân xä 

Khoá XXI, nhiÇm ky 2021 - 2026 

Thrc hien nhiÇm vå, quyên h¡n theo Lut �inh và su phân công cça Thuong 
tryc H�ND x�. �ë chuán bË cho ký hop thú Näm H�ND xã Tryc Khang khoá XXI 
nhiem ky 2021 2026. Ban kinh tê x� hÙi tiên hành hÙi nghË thâm tra nÙi dung các 
báo cáo, to trinh, då án, då thào NghË quyêt cça UBND xã trinh t¡i ky hÍp thú 
Nam HÐND x� thuÙc l+nh vu kinh té, xä hÙi. Ban kinh tê x� hÙi báo cáo kêt quà nhu sau. 

L Tinh hinh thrc hiÇn nhiÇm vå kinh tê x� hÙi 6 tháng �âu n�m, nhiÇm 
vu trong tâm 6 tháng cuôi n�m 2022. 

Ban Kinh tÃ -x� hÙi co bàn nhât trí vói báo cáo cça UBND x� vê viÇc �ánh 
giá tinh hinh kinh tê xã hÙi 6 tháng �âu n�m, phuong huóng, giäi pháp trong täm 6 
tháng cuoi n�m 2022. Ban kinh tè xä hÙi nhân m¡nh nhïng diêm sau. 

1. Ve kêt quå thyc hiÇn nhiÇm vy phát triên kinh tê x� hÙi 6 tháng �âu 
nam. 

Sáu tháng �âu n�m 2022, do ành huöng cça �¡i dËch Covid-19 tinh hinh kinh tê chung van côn nhiêu khó kh�n, thÝi tiêt, giá cà, dËch bênh trên �àn gia súc, gia câm vân còn phát triên. Song duói su l�nh d¡o cùa BCH �ång bÙ, su quàn lý dieu hành cça UBND x�, su nÑ luc phân �âu cça các câp, các ngành và nhân dân, tinh hinh kinh tè x� hÙi cça x� tiêp tyc duçc ôn dinh, an ninh trên �Ëa bàn duoc giù vïng. 
v san xuât nông nghiÇp: Duói su länh �¡o và chi �¡o cça các câp uy Dång và chính quyên dËa phuong, nhân dân x� nhà �ä tp chung cho sån xuât vu Chiêm xuân 2022, diÇn tích gieo cây là 275 ha n�ng suât binh quân 63,0 t¡/ha t�ng 2 ta/ha so vÛi cùng ky n�m 2021. Tông sån luong luong thåc 6 tháng �at 1.732 tân, dám b£o 100% diÇn tích gieo cây trong khung thÝi vu tôt nhât. Vè co câu gióng và thÝi vu gieo cây: �àm bào chuyên dËch co câu giông theo huóng trông các giông lúa chât luong cao, chông chju sâu bÇnh tôt và phù hop vÛi dieu kiÇn thÑ nhuõng �åt dai cça �ia phuong. Vói phuong châm chuyên dËch sóm 
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thoi vu ngay të vu xuân lên 10 ngày so vÛi cùng ký n�m truóc �e chu döng úng 

pho voi tinh trang ngp úng trong vu mça, vu Xuân n�m nay duÛr su länh �¡o, chi 

d¡o cça Dáng ùy, HÐND,UBND, Ban nông nghiÇp, Hgp tác x� và su �oân ket cua 

bà con nhân dân �ã m¡nh d¡n �ra công nghê kù thuât vào cánh �ông liên kët tai 

thôn 3 và 40% diÇn tích vào gieo sa, nham giàm công lao �ông và t�ng nang xuat 

(tap chung tai các thôn 4, 5, 6). Vu mùa vn �Ùng nhân dân chç �Ùng dua gióng lua 

Nêp �·c sán vào các khu vuc hay xây ra úng trkng nhu khu vyc phia Bac auOng 

488B tai các thôn 1, thôn 2. 

ve chan nuôi: 
Sáu tháng �âu n�m 2022do tác �Ùng cça dËch cúm gia câm và dËch tà lon 

Châu Phi �ã xây ra kéo dài và dien bi¿n phééc tap làm ånh huong lón tÛi viÇc tai 

dàn lon và gia súc gia câm. 
Duói st länh �¡o, chi �¡o cça các ngành chéc n�ng cáp trên cùng vói su länh 

d¡o, chi d¡o cça �ång, chinh quyèn dja phuong �ã tp chung l�nh �¡o, chi d¡o các 

bo phn chuyên môn rà soát thóng kê tông �àn gia súc, gia câm và tô chéc tiem 

phòng cho �àn gia súc �ám bào theo kÃ ho¡ch t¡o diÁu kiÇn cho ngành chän nuõi 

và on dinh phát trién 
Tông �àn lon qua thông kê �ên ngày 30/5/2022 là 941 con, 

Trong dó: +Lon nái 332 con, 

+Lon thjt, lgn süa 509 con, 

Dàn gia câm: 7.557 con 
Dàn trâu bò: 24 con 

Lnh vre vÇ sinh môi truròng: Thåc hiÇn Lut vÇ sinh môi truong, thåc 

hiÇn NghË quyêt cça Ban châp hành �ång üy và su chi �¡o cça Uy ban nhân dân xã 

6 tháng �u n�m công tác �àm bào vÇ sinh môi truong trên dËa bàn xä �ä �uoc �·c 

biet quan tâm, tât cå các tuyên sông, duông làng ngõ xóm trên �Ëa bàn toàn xã 
duoc làm vÇ sinh môi truong thuòng xuyên và liên tåc, l�p duong �iÇn chiêu sáng 

tao lên canh quan "Sáng -Xanh-Sach-EDep -An toàn", �Ýi sông nhân dân �uoc 

nâng cao. 

Cong tác giáo dåc �ào tao: N�m hÍc 2021- 2022 do ånh huong lón tù dËch 

benh Covid-19 viÇc giän cách xä hÙi �ä làm ành huöng không nhô tói công tác 

giang day g�p nhiêu khó kh�n. Nhung vÛi truyên thông hiêu hÍc thây và trò cça 3 
nhà truòng vân thuong xuyên phát �Ùng phong trào thi �ua Day tôt - HÍc tôt và 

phong chông b¡o luc hÍc duông. Các câp nhà truÝng thuc hiÇn tôt chuong trinh 

giáo dyc toàn diÇn, phong trào xä hÙi hoá giáo dåc duoc duy trì và phát triên, chât 
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lugng giáo dåc �ã dàn có chuyèn bi¿n tich cue, nhièu em hÍc sinh d¡t kêt quá cao 
trong câc cuÙc thi hoc sinh giói các câp, chát lugng hÍc tâp có buóc chuyên bien 

tich crc so vÛi n�m hÍc 2020-2021. Cà 3 câp hÍc �êu giû vïng danh hiÇu "Truong 
tien tién" 

Cong tác y tê an toàn vÇ sjnh thyc phâm: Truóc tinh hinh dËch bÇnh 

Covid-19 din bién h¿t sirc phte tap, cóng tác y té có nhiÁu giái pháp trong viÇc 
phong chong djch bÇnh Covid-19, thuong xuyên làm tôt công tác tuyên truyên và 

thuc hiÇn các biÇn pháp phòng chóng dËch bÇnh, công tác ATVSTP �ugc t�ng 
cuong. không �é xuát hiçn các trröng hãp bË ngô dÙc thuc phâm trên dia bàn, chàt 

lugng khám chïa bÇnh phåc vu nhân dân dân dugc nång cao. 

Linh vyre chinh sách x� hÙi: Luôn duge quan tâm, kip thÝi giäi quyêt các 

che dÙ. chinh sách cho nguÝi có công và các �ôi tugng båo trã x� hÙi, góp ph�n 

dám bào an sinh xã hÙi trên �Ëa bàn x�. 
Tuy nhien, bên c¡nh nhûng két quà �at dugc, cing con nhïng h¡n chê mà 

trong báo cáo cça UBND xã �� chua dua ra duçc nhïng lý do, biÇn pháp khäc 

phyc trong höi gian tói. Ban Kinh té- x� hÙi co bàn thông nhât, �ông thÝi nhân 

manh và bo sung mÙt só vân �è �Ã HÐND xem xét, thào lun. 
Viec úng dung các tiên bÙ KH-KT vào trong sån xuât �ã và dang dân dugc 

áp dung, hiÇu quå cça hÇ thông khuyên nông xã là chura tôt, chât lrong phåc vu cça 

HTXSXKDDVNN là chua �ông bÙ và chât luong. Chua có giài pháp cu thê �e 
khãc phåc tinh tr¡ng ngâp úng trong vu mùa. 

Công tác VSMT tuy �ã có nhiêu chuyên biên tích cyc xong bên canh �ó 

ckng con mÙt sô nhân dân ý thúc kém vân còn vët rác thài sinh ho¡t, xác �Ùng vt, 

vo bao bi thuóc BVTV dã qua s dång ra kênh muong vân còn dien ra làm ành 

huong den môi truòng sông. 

HiÇu quà cça công tác truyên thanh x� tuy dã có nhïng chuy�n bien nhung 

chua dáp úng duoe vói nhu câu cça nhân dân. 

2. Vê nhiem vy trong tâm 6 tháng cuôi n�m 2022. 
Ban kinh té x� hÙi nhât trí vê co bàn vÛi nhïng nhiÇm vu, giäi pháp trong 

tám 6 tháng cuoi n�m nêu trong báo cáo cça UBND x�, �ông thÝi cùng vÛi các 

nhi�m vy, giäi pháp �ã dê ra tù �âu n�m trên l+nh våc kinh të, x� hÙi và thu chi 

ngán sách, Ban kinh tê dê xuât bô sung thêm mÙt sô nÙi dung dê HÐND xem xét, 

giài quyêt. 
Tiêp tuc dáy m¡nh kê ho¡ch trien khai thuc hiÇn dê án phát trién kinh tê x� 

hoi cça x�, trong tâm là thåc hiÇn theo nÙi dung Kê ho¡ach cça UBND xã dã dê ra. 
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dám tinh thÑng nhát, xây dung dúng quy trinh, �úng quy �Ënh. 
3. Noi dung các då th£o Nghi quyét �uçe xây dung �àm bào c�n cú pháp lý, 

theo trinh ty, thç tuc và phù hop vÛi tinh hinh thre tÃ cça �ja phuong. 

Ban Pháp chÃ nh¥t trí vÛi nÙi dung diu tháo Nghi quyét và dÁ nghË HÐND 

xã xem xét, thông qua. 

Trên �ây là báo cáo két quá thàm tra cça Ban pháp chê HÐND xä Tnyc 

Khang. Ban pháp ché �è nghË HÐND, các vË �¡i bi¿u HÐND x� tiêp tyc thão lun, 

xem xét và thông qua./. 

TM. BAN PHÁP CHÉ 
TRUQNG BAN 

Noi nhan: 
- Thuòng trrc HÐND huyên; 
- Ban Pháp chê HÐND xã; 

- Thuong trrc HÐND, UBND x�; 
- Các dai biêu HÐND xã; 
các vË d¡ai biêu du ky hop; 
-Luru. 

H. 

TRUS 
ANGA 

N'GH ANIG 

Dng ThË Lê 


