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BÁO CÁO 

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

năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

 
 

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2022, 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 2022 như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

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

khóa HĐND huyện Tủa Chùa; Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban đã triển 

khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực. 

1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp 

  Chuẩn bị các nội dung 02 báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban 

theo thông báo phân công của Thường trực HĐND trình tại kỳ họp thứ Năm 

HĐND huyện khóa XXI.   

 2. Hoạt động giữa hai kỳ họp 

Tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện,    l  các văn bản  gi a 2 kỳ 

họp đúng quy định của pháp lu t, v i 13 nội dung thẩm tra giải quyết các vấn đề 

phát sinh gi a hai kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách. Qua việc tham mưu 

   l  các nội dung phát sinh gi  hai kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội đã thực hiện 

thẩm tra đồng thu n v i: 13 nội dung do UBND huyện trình và báo cáo Thường 

trực HĐND huyện cho   kiến thống nhất v i UBND huyện thực hiện theo đảm 

bảo quy định. 

3. Hoạt động giám sát 

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

Thường trực HĐND  ây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực 

HĐND. Tham gia cùng Thường trực HĐND huyện khảo sát 2 cuộc nắm tình 

hình công tác chuẩn bị cho việc đầu tư một số công trình khởi công năm 2022 và 

nh ng năm tiếp theo; Tham gia cùng đoàn giám của HĐND huyện giám sát 

chuyên đề “Việc  thực hiện chính sách, pháp lu t về đất đai trên địa bàn huyện 

Tủa Chùa, giai đoạn 2020-2021”; Tổ chức khảo sát tại cơ sở để ban hành kế 

hoạch và thực hiện giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - Xã hội “Việc triển khai 

thực hiện Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở  ã, thôn 

đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP giai đoạn 2019-2022”. Qua 
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các đợt khảo sát, giám sát  Ban Kinh tế - Xã hội, đã đánh giá cụ thể về nh ng 

việc đã làm được, chưa làm được; nh ng tồn tại, khó khăn, vư ng mắc để kiến 

nghị, đề  uất hư ng giải quyết v i UBND huyện, một số cơ quan, đơn vị có liên 

quan. Đến nay các kiến nghị của Ban, cơ bản đã được các cơ quan, đơn vị, các 

 ã liên quan quan tâm tổ chức, triển khai thực hiện và  em   t giải quyết. 

4. Các hoạt động khác 

Các 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, Thường trực HĐND, HĐND huyện; nghiên cứu,  em   t tham gia   

kiến vào các báo cáo và kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra, góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động thuộc lĩnh vực của Ban; thực hiện nghiêm quy định về 

công tác tiếp công dân; chuẩn bị nội dung và tham dự phiên giải trình. Chủ động 

phối hợp các ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, thực hiện 

các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Chuẩn bị 

các nội dung, tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do HĐND, Thường trực 

HĐND huyện tổ chức; tham gia đầy đủ các cuộc họp, các buổi làm việc của 

UBND huyện, các cơ quan, đơn vị khi được mời; tham gia cùng Thường trực 

HĐND huyện đón tiếp các đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đến 

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

5. Đánh giá chung 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ động tổ chức 

thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình hoạt động đề ra, đổi m i 

nội dung và phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban. 

Tham mưu cho Thường trực HĐND thẩm tra các Tờ trình của UBND huyện 

thuộc lĩnh vực của ban gi a hai kỳ họp đảm bảo, đúng thẩm quyền, kịp thời theo 

quy định; tích cực phối hợp v i các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể có 

liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo lu t định. Phối hợp v i Văn 

phòng HĐND&UBND huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan h u 

quan chuẩn bị tốt các nội dung cho các kỳ họp của HĐND huyện, các phiên họp 

của Thường trực HĐND theo phân công của Thường trực HĐND huyện. 

II. CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp 

  Chuẩn bị các nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban theo thông báo phân 

công của Thường trực HĐND trình tại các kỳ họp HĐND huyện khóa XXI.   

 2. Hoạt động giám sát 

Chủ trì phối hợp v i các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND & UBND 

huyện tham mưu cho Thường trực HĐND huyện tổ chức triển khai giám sát 

chuyên đề của Thường trực HĐND huyện năm 2022; Giám sát kết quả thực hiện 

chính sách hỗ trợ phát triển sản  uất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp theo Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của 

UBND tỉnh Điện Biên từ tháng 01/2019 - 07/2022. 
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Thực hiện khảo sát, nắm tình hình, thường  uyên giám sát hoạt động của 

các cơ quan quản l  nhà nư c thuộc lĩnh vực kinh tế,  ã hội phục vụ công tác 

thẩm 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  ã hội. Tham gia giám sát các 

chuyên đề của Thường trực HĐND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQVN 

huyện, các Ban HĐND huyện khi có yêu cầu; thực hiện các nhiệm vụ khác do 

Thường trực HĐND, HĐND huyện giao.  

Theo dõi, c p nh t, đôn đốc, nắm tình hình việc thực hiện các kiến nghị 

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

trư c và sau các kỳ họp HĐND thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội.  

3. Các hoạt động khác                                                           

Thẩm tra văn bản thống nhất gi a Thường trực HĐND huyện v i UBND 

huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; Tham mưu giúp 

Thường trực HĐND huyện,    l  các văn bản  gi a 02 kỳ họp. 

Thực hiện nghiêm túc hoạt động tiếp  úc c  tri và dự các kỳ họp HĐND 

cấp  ã, thị trấn nơi đại biểu ứng c ; Tham gia, tiếp thu đầy đủ các buổi triển 

khai Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; tham gia đầy đủ các hoạt động do Ủy ban 

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

động 6 tháng cuối năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân 

huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND huyện; 

- TT. UBMTTQ VN huyện; 

- Lđ UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, BKTXH. 

                            TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                                        TRƢỞNG BAN 
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