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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chƣơng trình hoạt động 6 tháng cuối 

năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

 
 

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 

tháng cuối năm 2020 như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình hoạt động toàn khóa 

HĐND huyện Tủa Chùa; Quy chế hoạt động của Ban KT-XH HĐND huyện nhiệm kỳ 

2016-2021. Ngay từ đầu năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ động xây dựng 

chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban 

phù hợp với yêu cầu công việc và điều kiện công tác. Trong 6 tháng đầu năm 2020, 

Ban đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực: 

1. Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện 

Chủ động tham mưu cho Thường trực HĐND huyện, tham gia cùng các Ban 

HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện dự kiến nội dung, chương trình, 

chu n  ị nội dung theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện trình tại kỳ họp 

thứ 11 HĐND huyện khóa XX; tham dự các cuộc họp của UBND huyện theo lĩnh vực 

phân công... trong việc chu n  ị nội dung kỳ họp thứ 11 trình HĐND huyện. Tại kỳ 

họp thứ 11, Ban đã tổ chức th m tra 04 báo cáo, tờ trình; 03 dự thảo nghị quyết
1
 (lĩnh 

vực kinh tế xã hội); chủ trì phối hợp các  an HĐND huyện th m tra 01 dự thảo nghị 

quyết
2
 trình tại kỳ họp theo quy định; phối hợp với cơ quan trình văn  ản giải trình, 

tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết được phân công chủ trì th m tra. Qua công 

tác th m tra, Ban Kinh tế - Xã hội đã có nhiều đề nghị sửa đổi,  ổ sung các nội dung đã 

được UBND huyện thống nhất tiếp thu trình tại kỳ họp HĐND huyện. Nhìn chung, các 

 áo cáo th m tra của  an chất lượng được nâng lên, đảm  ảo đúng thời gian quy định và 

tính phản  iện; đồng thời cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các đại  iểu 

                                           
1
 Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND huyện th m tra  áo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm  ảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; 2. Báo 

cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự 

toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; 3. Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020, 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; 4. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương và dự thảo nghị quyết 

phê chu n quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; 5. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về dwj kiến danh mục, 

nguồn vốn Kế hoạch đầy tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.... 
2
 Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND huyện th m tra dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm  ảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 

2020. 
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HĐND huyện thảo luận tại kỳ họp, làm cơ sở để HĐND huyện đưa ra quyết định phù 

hợp, đúng đắn trong lĩnh vực kinh tế xã hội. 

2. Hoạt động giữa hai kỳ họp 

Tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện, giải quyết các nội dung được 

HĐND huyện ủy quyền giữa 2 kỳ họp đúng quy định của pháp luật, tổng số 14 nội dung 

giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách. Trong 

đó: có 12 nội dung  ổ sung dự toán chi, hỗ trợ, phân  ổ kinh phí cho các đơn vị
3
; 02 nội 

dung: phân  ổ chi tiết kế hoạch vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số nội dung khác.. Qua việc tham mưu xử lý 

các nội dung phát sinh giữ hai kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội đã thực hiện th m tra đồng 

thuận với: 14 nội dung do UBND huyện trình và  áo cáo thường trực HĐND huyện cho 

ý kiến thống nhất với UBND huyện thực hiện theo đảm  ảo qui định. 

3. Hoạt động giám sát 

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, chủ trì tham mưu cho 

TT.HĐND xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề theo sự ủy 

quyền của HĐND huyện giám sát chuyên đề: “Tình hình thực hiện quản lý và 

điều hành ngân sách tại các đơn vị trương học trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện, 

giai đoạn 2017-2020’’ trên địa  àn huyện. Thực hiện xây dựng kế hoạch, đề 

cương và tổ chức giám sát 01 cuộc giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện 

chinhs sách hỗ trợ  ảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa  àn huyện, giai đoạn 

2016-2018"; tham gia cùng TT.HĐND huyện 03 cuộc khảo sát nắm tình hình để 

chu n  ị các nội dung th m tra, phục vụ công tác th m tra của Ban kỳ họp thứ 11 HĐND 

huyện khóa XX; giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND, 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện theo sự phân công của Thường trực 

HĐND huyện; giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ 

họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX. Qua các đợt giám sát, khảo sát  an Kinh tế Xã 

hội, đã đánh giá cụ thể về những việc đã làm được, chưa làm được những yếu kém, 

khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết với các với UBND 

huyện, một số cơ quan, đơn vị, các xã có liên quan. Đến nay các kiến nghị của Ban, 

cơ  ản đã được các cơ quan, đơn vị, các xã liên quan quan tâm tổ chức, triển khai 

thực hiện và xem xét giải quyết. 

4. Các hoạt động khác 

Thành viên của Ban luôn phát huy vai trò, trách nhiệm và hoàn thành chức 

năng, nhiệm vụ; thực hiện đúng nội dung, chương trình kế hoạch giám sát của Ban 

của Thường trực HĐND, HĐND huyện; nghiên cứu, xem xét tham gia ý kiến vào 

các  áo cáo và kết quả giám sát,  áo cáo th m tra, góp phần nâng cao chất lượng 

hoạt động thuộc lĩnh vực của Ban. Các thành viên của Ban tham gia đầy đủ hoạt 

động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX theo quy định; thực 

hiện nghiêm qui định về công tác tiếp công dân; chu n  ị nội dung và tham dự phiên 

                                           
3
 Điều chỉnh, phân  ổ, giao  ổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020; phân  ổ, giao  ổ sung dự toán 

chi khác ngân sách năm 2019, 2020 và nguồn tỉnh cấp  ổ sung, kinh phí chuyển nguồn năm 2019 sang năm 

2020; về phân  ổ chi tiết một số nguồn vốn năm 2020; phân  ổ chi tiết kế hoạch vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phân  ổ chi tiết về đầu tư, sửa chữa nâng cấp đối với một số trường 

học thuộc Phòng GD&ĐT huyện… 
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giải trình. Chủ động phối hợp các  an HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND 

huyện, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND 

huyện. Chu n  ị các nội dung, tham gia đầy đủ các cuộc giám sát, khảo sát, các cuộc 

họp, hội nghị do HĐND, Thường trực HĐND huyện tổ chức; tham dự Hội nghị trao 

đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016 - 

2021; tham gia đầy đủ các cuộc họp, các  uổi làm việc của UBND huyện, các cơ 

quan, đơn vị khi được mời; tham gia cùng Thường trực HĐND huyện đón tiếp đoàn 

của TT. HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đoàn Đại  iểu HĐND các huyện  ạn đến 

thăm, làm việc tại huyện đảm  ảo chu đáo, trọng thị... 

5. Đánh giá chung 

5.1. Ưu điểm: 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ động xây dựng 

và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình hoạt động đề ra, 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban đã không ngừng được nâng cao; hàng 

tháng, quý chỉ đạo xây dựng chương trình công tác cụ thể theo từng nội dung hoạt 

động; chỉ đạo, làm tốt công tác chu n  ị kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 

nhiều ý kiến tham gia của  an được UBND huyện tiếp thu, chỉnh sửa ngay tại kỳ 

họp; tích cực tham gia nhiều ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng của các chương 

trình hoạt động của HĐND. Tham mưu cho Thường trực giải quyết 12 nội dung 

phát sinh giữa hai kỳ họp đảm  ảo, đúng th m quyền, kịp thời theo quy định. 

Hoạt động giám sát của Ban được thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu 

quả. Các nội dung đề xuất, kiến nghị qua giám sát của Ban hoặc tham mưu giúp 

HĐND huyện, Thường tực HĐND đều được các đối tượng được giám sát tiếp thu, 

thực hiện; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể có 

liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định; tích cực tham gia, phối 

hợp trong các hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND huyện, Văn phòng 

HĐND-UBND huyện.  

5.2. Khó khăn, hạn chế 

Công tác th m tra của Ban còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế: Các báo 

cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực th m tra của Ban thường liên quan đến 

nhiều lĩnh vực, số liệu phức tạp, đôi khi không thống nhất, đồng  ộ; tài liệu, hồ sơ 

chính thức chuyển đến cho Ban đôi khi còn chậm, không đảm  ảo thời gian quy 

định, nên ảnh hưởng đến chất lượng các nội dung th m tra của Ban; thành viên 

Ban đều là lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị nên chưa sắp xếp được thời 

gian, tham gia đầy đủ các cuộc giám sát, họp th m tra từ đó đã phần nào ảnh 

hưởng đến chất lượng hoạt động của Ban. 

II. CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp 

Tham gia công tác chu n  ị tốt nội dung, chương trình các kỳ họp năm 

2020 (kỳ họp thường lệ, kỳ họp  ất thường) của HĐND huyện khóa XX theo sự 

phân công của Thường trực HĐND huyện. 

Th m tra các  áo cáo, chương trình và các đề án trình tại kỳ họp thuộc lĩnh 
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vực của Ban theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. 

 2. Hoạt động giám sát 

Tham gia cùng với các Ban khác của HĐND và với Văn phòng HĐND huyện 

tham mưu cho TT.HĐND huyện tổ chức triển khai giám sát chuyên đề của Thường 

trực HĐND huyện năm 2020 về "Tình hình thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-

HĐND về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới” 

trên địa  àn huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. 

Thực hiện khảo sát, nắm tình hình, thường xuyên giám sát hoạt động của các 

cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội phục vụ công tác th m tra; 

thực hiện giám sát theo yêu cầu của Thường trực HĐND khi có yêu cầu, giải trình, 

chất vấn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Tham gia phối hợp với các đơn vị khi có 

yêu cầu giám sát; tham gia giám sát các chuyên đề của Thường trực HĐND huyện, 

TT. Ủy  an MTTQVN huyện, các Ban HĐND huyện khi có yêu cầu; thực hiện các 

nhiệm vụ do Thường trực HĐND, HĐND huyện giao. 

Theo dõi, cập nhật, đôn đốc, nắm tình hình việc thực hiện các kiến nghị sau 

giám sát của các đơn vị được giám sát và các ý kiến kiến nghị của cử tri sau các 

kỳ họp thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội.  

3. Các hoạt động khác                                                           

Th m tra văn  ản thống nhất giữa Thường trực HĐND huyện với UBND 

huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. 

Thực hiện nghiêm túc hoạt động tiếp xúc cử tri và dự các kỳ họp HĐND cấp 

xã, thị trấn nơi đại  iểu ứng cử; tham mưu cho Thường trực HĐND huyện tổ chức  

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp huyện - xã lần thứ 5 nhiệm 

kỳ 2016 - 2021.  

Tham gia, tiếp thu đầy đủ các  uổi triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của các 

cấp; tham gia đầy đủ các hoạt động do Ủy  an MTTQVN huyện, UBND huyện và 

các cơ quan, đơn vị, các ngành trong huyện tổ chức khi được mời...; thực hiện, 

tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.  

 Trên đây là  áo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt 

động 6 tháng cuối năm 2020, Ban Kinh tế Xã hội  áo cáo Hội đồng nhân dân 

huyện, khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- TT. UBMTTQ VN huyện; 

- Lđ UBND huyện; 

- Đại  iểu HĐND huyện K20; 

- Thành viên Ban KTXH; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, BKTXH. 

 TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                         TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 
  Nguyễn Minh Tuân 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN 
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