
HOI DONG NHÂN DÂN cONG HoÀ X HOI CHÚ NGH*A VIÆT NAM 
XA TRUC KHANG DÙc lâp-Tr do-Hanth phúc 

S6: 03/BC-HÐND Truc Khang, ngày 28 tháng 6 n�m 2022 

BÁO CÁO THÂM TRA CÚA BAN KINH TÉ- X� HOI 
Trinh tai ky hop thr N�m HÙi �ông nhân dân xã 

Khoá XXI, nhiÇm ky 2021 -2026 

Thuc hiÇn nhiÇm vy, quyên h¡n theo Lut dinh và sy phân cong cça Thuong 
truc HÐND x�. �ê chuân bË cho ky hop thé N�m HÐND xâ Truc Khang khoá XXI 

nhiem ky 2021 2026. Ban kinh tÃ xä hÙi tiên hành hÙi nghË thâm tra nÙi dung các 

báo cáo, tò trinh, dyr án, dy thâo NghiË quy¿t cça UBND x� trinh t¡i ký hop thú 

Näm HÐND x� thuÙc l+nh vyu kinh té, x� hÙi. Ban kinh té x� hÙi báo cáo két quà 

nhu sau. 

LTinh hinh thrc hiÇn nhiÇm vy kinh tê x� hÙi 6 tháng �âu n�m, nhiÇm 

vu trong tâm 6 tháng cuôi n�m 2022. 
Ban Kinh te - x� hÙi co bàn nh¥t trí vói báo cáo cça UBND x� vÁ viÇc �ánh 

giá tinh hinh kinh te x� hÙi 6 tháng �âu n�m, phuong huóng, giài pháp trong täm 6 
tháng cuôi näm 2022. Ban kinh tê x� hÙi nhân m¡nh nhïng �i¿m sau. 

1. Vê kêt quà thye hiÇn nhiÇm vy phát trién kinh te xã hÙi 6 tháng �§u 
nám. 

Sáu tháng �âu n�m 2022, do ành huong cça �¡i dËch Covid-19 tình hinh 
kinh te chung van còn nhiêu khó kh�n, thôi tiêt, giá cà, dich bÇnh trên �àn gia súc, 
gia câm van còn phât triên. Song duói sy länh �¡o cça BCH �ång bÙ, su qu£n lý 

diêu hành cça UBND xa, s nÑ luc phân �âu cça các câp, các ngành và nhân dân, 
tinh hinh kinh te x� hÙi cça x� tiêp tåc dugc ôn dinh, an ninh trên �ja bàn duãc giï 

vïng. 
Ve san xuát nông nghiÇp: Duói su l�nh d¡o và chi �¡o cça các cáp uý 

Dång và chinh quyên dja phuong, nhân dân xä nhà dä tâp chung cho sån xu¥t vå 

Chiem xuân 2022, diÇn tích gieo cây là 275 ha n�ng suåt binh quân 63,0 t¡/ha t�ng 
2 ta/ha so vói cùng ký n�m 2021. Tông sän lugng luong thuc 6 tháng d¡t 1.732 t¥n, 

dam bão 100% diÇn tích gieo cáy trong khung thÝi vp tot nh¥t. 
Ve co câu giông và thi vy gieo cây: �ám bào chuyên dËch co câu giông theo 

huóng trong các giông lúa chât lugng cao, chông chju sâu bÇnh tôt và phù hop vói 
diu kiÇn thô nhuöng dât �ai cça dja phuong. Vói phuong châm chuy¿n dich sÛm 
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thoi vy ngay tir vu xuân lên 10 ngày so vÛi cùng ký n�m truróc �ë chu döng úngg 

phó vói tinh tr¡ng ngâp úng trong vu mùa, vu Xuân n�m nay duóï sr länh �ao, chi 

dao cùa Dáng üy, HEÐND,UBND, Ban nông nghiêp, Hgp tác x� và sy doàn kêt cça 

bà con nhân dân �ã manh d¡n �ua công nghÇ ký thut vào cánh dông liën ket t¡i 

thôn 3 và 40% diÇn tích vào gieo s�, nhàm giám công lao �Ùng và t�ng n�ng xuât 

(tap chung t¡i các thôn 4, 5, 6). Vu mùa vn dÙng nhân dân chç �Ùng �ua giông lúa 

Nêp dãc sån vào các khu vrc hay xay ra úng trkng nhu khu våc phía Bäc �uong 

488B tai các thôn 1, thôn 2. 

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

Châu Phi �ä xày ra kéo dài và di¿n biên phéc t¡p làm ånh huong lón tói viÇc tái 

dàn lon và gia súc gia câm. 
Duói sy länh �¡o, chi �¡o cça các ngành chéc n�ng câp trên cùng vÛi su lanh 

d¡o, chi ��o cça �ång, chính quyên �Ëa phuong �ä tp chung länh �¡o, chi �¡o các 

bÙ phn chuyên môn rà soát thông kê tông �àn gia súc, gia câm và tô chúc tiêm 

phòng cho dàn gia súc �àm bào theo kê ho¡ch t¡o diêu kiÇn cho ngành chän nuôi 

và on dËnh phát triên 

Tông dàn lon qua thông kê �ên ngày 30/5/2022 là 941 con, 

Trong dó: +Lon nái 332 con, 

+ Lon thit, lgn sïa 509 con, 

Dàn gia câm: 7.557 con 

Dàn trâu bò: 24 con 

L+nh vre vÇ sinh môi truong: Thye hiÇn Lut vÇ sinh môi truong, thuc 

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

6 tháng dàu n�m công tác �àm båo vÇ sinh môi trrong trên �Ëa bàn xä �ã �ugc �·c 

biet quan tâm, tât cå các tuyên sông, duong làng ngö xóm trên dËa bàn toàn xã 

duoc làm vÇ sinh môi truöng thròng xuyên và liên tyc, läp �uÝng diÇn chiêu sáng 
tao lên cånh quan "Sáng-Xanh - Sach - Dep - An toàn", �oi sông nhân dân duoc 

nâng cao. 

Công tác giáo dåc dào tao: N�m hÍc 2021-2022 do ånh huong lón të dËch 

benh Covid-19 viÇc gi�n cách xä hÙi dã làm ánh hurong không nhó tói công tác 

giang d�y g�p nhiêu khó khän. Nhung vói truyên thông hiêu hÍc thây và trò cça 3 
nhà truong vân thuông xuyên phát �Ùng phong trào thi �ua D¡y tôt Hoc tót và 

phòng chóng b¡o lye hÍc �uong. Các cáp nhà truòng thrc hiÇn tót chuong trinh 

giáo duc toån diÇn, phong trào x� hÙi hoá giáo duc duoc duy trì và phát triên, chât 
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luong giáo dåc �ã dân có chuy�n bi¿n tich cuc, nhiu em hÍc sinh �¡t kêt quå cao 
trong cac cuÙc thi hÍc sinh giói các câp, chât lurong hÍc tâp có buóc chuyên bien 

tich cpc s0 vÛi n�m hÍc 2020-2021. Cà 3 cap hÍc �êu giï vïng danh hiÇu "Truòng 

tien tien" 

Cong tác y têe an toàn vÇ sinh thyc phâm: Truóc tinh hinh dËch bÇnh 
Covid-19 dien bi¿n h¿t séc phéc tap, công tác y tÁ có nhieu giái pháp trong viÇc 

phong chong dËch bÇnh Covid-19, thuÝng xuyên làm tôt công tác tuyên truyên và 

thure hiÇn các biÇn pháp phòng chông dich bÇnh, công tác ATVSTP dugc t�ng 

cuong, không �ê xuât hiÇn các truong hãop bËj ngô �Ùc thuc phâm trên �Ëa bàn, chât 

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

L+nh vre chính sách x� hÙi: Luôn duoc quan tâm, kip thÝi giài quyêt các 

che dÙ, chinh sách cho nguòi có công và các �ôi tugng bo trã x� hÙi, góp phân 

dâm b£o an sinh x� hÙi trên �Ëa bàn x�. 

Tuy nhien, bên canh nhïng kêt quå dat dugc, cüng còn nhïng han chê mà 

trong báo cáo cça UBND x� �ã chua dua ra �uoc nhïng lý do, biÇn pháp khãc 

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

manh và bô sung mÙt sô vân �Ã �ê HÐND xem xét, thào lun. 

ViÇc úng dung các tiên bÙ KH-KT vào trong sån xuât dã và �ang dân duoc 

áp dung, hiçu quà cça hÇ thông khuyên nông x� là chua tôt, chât luong phåc vå cça 

HTXSXKDDVNN là chua �ông bÙ và chât luong. Chua có giäi pháp cu thê �ê 

khãc phåc tinh tr¡ng ngâp úng trong vy mùa. 

Cong tác VSMT tuy �ä có nhiêu chuyên biên tích cuc xong bên c¡nh �ó 

cüng con mÙt sô nhân dân ý thúc kém vân còn vút rác thäi sinh ho¡t, xác �Ùng vt, 
vó bao bi thuôc BVTV �ã qua së dång ra kênh muong vân còn diên ra làm ành 

huong dên mõi truong sông. 
Hieu quà cça công tác truyên thanh xã tuy �� có nhïng chuyén bi¿n nhung 

chua dáp úng duoc vói nhu câu cça nhân dân. 

2. Vê nhiÇm vy trong tâm 6 tháng cuôi n�m 2022. 

Ban kinh te x� hÙi nh¥t trí vÁ co bàn vÛi nhïng nhiÇm vy, giäi pháp trong 
tam 6 tháng cuôi n�m nêu trong báo cáo cça UBND x�, dông thÝi cùng vÛi các 

nhiem vu, giäi pháp �ã �è ra të �§u n�m trên linh vye kinh t�, x� hÙi và thu chi 

ngan sách, Ban kinh te �ê xuât bó sung thêm mÙt sô nÙi dung �Ã HÐND xem xét, 

giai quyét. 
Tiêp tuc dây m¡nh kê ho¡ch tri¿n khai thrc hiÇn �ê án phát triên kinh tê x� 

hoi cça x�, trong tâm là thåc hiÇn theo nÙi dung Kê ho¡ch cça UBND xã �� �ê ra. 
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