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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023  

của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 

dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG   

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp   

Năm  2022, HĐND huyện  tổ chức 05 kỳ họp, trong đó: 02 kỳ họp thường lệ; 

03 kỳ họp chuyên đề. Dưới sự chỉ đạo, điều hòa của Thường trực HĐND huyện, 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tích cực, chủ động cùng Thường trực 

HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan hữu quan dự kiến nội dung, 

chương trình, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-

2026. Ban chủ trì tổ chức thẩm tra 22 
1
 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phối 
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 (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022.(2)  

về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022. (3) Tình 

hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối 

năm 2022. (4)  Báo cáo thẩm tra thuyết minh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. (5)  Báo cáo thẩm tra Kết 

quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2022. (6) Báo cáo thẩm tra đầu tư công năm 2023. (7)  Báo cáo  thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải 

pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022. (8) Báo cáo thẩm tra Dự thảo 

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. (9)  Báo cáo thẩm tra Nghị Quyết về 

việc bổ sung danh mục dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác tại Nghị quyết số 04/NQ-

HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa. (10) Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2021-2025, tỉnh Điện Biên. (11)  Dự thảo Nghị quyết  thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. (12)  

Nghị quyết về việc hủy bỏ, bổ sung danh mục dự án; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương 

cấp huyện quản lý giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND huyện Tủa 

Chùa. (13) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

nawm2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. (14)  Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP  năm 2022; dự toán và phân bổ sự toán NSĐP năm 2023. (15) Báo cáo kết quả thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (16) Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát 

triển kinh tế xã hội năm 2023. (17) Nghị quyết về giao dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. (18) 
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hợp với các Ban HĐND huyện thẩm tra 06 tờ trình, dự thảo nghị quyết của 

UBND huyện tại kỳ họp; phối hợp với cơ quan trình, Văn phòng HĐND&UBND 

báo cáo, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết được phân công chủ trì 

thẩm tra.  

Công tác thẩm tra của Ban được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, phát 

huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tính chủ động của các thành viên. Qua thẩm 

tra, Ban Kinh tế - Xã hội đã đề nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được 

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

báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo đúng thời gian quy định và có tính phản biện 

cao, thuyết phục và nhận được sự đồng thuận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện, là cơ sở để HĐND, các đại biểu HĐND huyện đưa ra quyết định phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

Các thành viên của Ban đã tham dự đầy đủ các phiên họp, tích cực nghiên 

cứu, tham gia thảo luận về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm, 

góp phần vào thành công chung của các kỳ họp HĐND huyện. 

 2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Căn cứ Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022, 

chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện năm 

2022 và tình hình thực tế, Ban đã chủ động tham mưu xây dựng thời gian, kế hoạch 

cho từng cuộc giám sát.  Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được đổi mới, nội dung 

giám sát là vấn đề được quan tâm, hình thức giám sát đa dạng, phong phú và đi vào 

chiều sâu. Thành viên Ban đã tham gia đầy đủ cuộc giám sát chuyên đề của Ban, tập 

trung nghiên cứu báo cáo, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát đóng góp nhiều ý 

kiến, kiến nghị đề xuất qua đó chất lượng cuộc giám sát được nâng lên.  

Tham mưu cho Thường trực HĐND huyện tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên 

đề “Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực 

hiện lại cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngày 

24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên”. 

Tổ chức thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề của Ban  “Việc triển khai 

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

biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ”.  

Nhìn chung, chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát của Ban được nâng 

lên, phương pháp tiến hành các cuộc giám sát, khảo sát được đổi mới đảm bảo 

ngắn gọn, tập trung vào các nội dung chính, có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động 

giám sát đã tuân thủ theo quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu lực, 

hiệu quả; qua giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và 

trách nhiệm của các cấp, các ngành và đề xuất các kiến nghị cụ thể, đi thẳng vào 

các vấn đề cần quan tâm từ đó đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, 

hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện. 

                                                                                                                                     
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ đất sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa Thàng. (19) Nghị quyết 

về chủ trương đầu tư dự án: Đường liên thôn Quyết Tiến (thị trấn) - Sông Ún (Mường Báng). (20) Nghị quyết chủ 

trương đầu tư dự án: Đường giao thông Hấu Chua – Làng Giang, Sín Chải. (21) Báo cáo tình hình thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023. (22) Nghị quyết về 

việc phân bổ chi tiết, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước năm 2023. 
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3. Các hoạt động khác 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Ban Kinh tế - 

Xã hội HĐND huyện đã tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công của 

Thường trực HĐND huyện, 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. Các thành 

viên của Ban tham gia đầy đủ hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, 

9, HĐND huyện khóa XXI theo quy định; nghiên cứu, xem xét tham gia ý 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. Ban nghiên cứu, tham mưu cho Thường 

trực HĐND huyện xem xét xử lý 25 nội dung2 phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc 

lĩnh vực kinh tế - xã hội theo đề nghị của UBND huyện đảm bảo đúng quy định, 

thẩm quyền, thời gian; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.   

 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 giám sát, các cuộc họp, hội 

nghị do HĐND, Thường trực HĐND tổ chức; tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội 

nghị của Thường trực HĐND huyện, các hội nghị, phiên họp thường kỳ của UBND 

huyện... đề xuất nội dung giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND huyện để xem 

xét quyết định và chương trình giám sát của Thường trực theo sự phân công. 

4. Đánh giá chung 
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 (1)  Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho Phòng Y tế huyện để thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. (2) Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho Phòng Y tế huyện để thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 2). (3) giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Phòng Lao động - Thương Binh và xã hội huyện. (4) Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ 

nguồn chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022 để thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi đại địch covid-19 trên địa bàn huyện. (5) Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn dự phòng 

ngân sách huyện để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và khắc phục hậu quả 

thiên tai. (6) Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2021 

sang năm 2022. (7) Phân bổ kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 để thực hiện khắc phục hậu quả thiên 

tai trên địa bàn huyện. (8)  Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn chi khác ngân sách và nguồn 

tiền lương chưa giao cho các đơn vị. (9)  Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022. (10)  Giao bổ sung dự toán 

chi ngân sách năm 2022. (11) Phân bổ, giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị để 

thực hiện cải cách tiền lương năm 2021. (12) Điều chỉnh nội dung dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.(13) giao 

bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện phòng, chống dịch và hỗ 

trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến hết năm 2021.(14) Giao bổ 

sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022 .(15) 
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện giao đất, giao rừng, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (đợt 1) năm 2022.(16) Giao bổ sung dự toán chi ngân sách 

cho UBND xã Lao Xả Phình để thực hiện chính sách tinh giản biên chế (đợt 2) năm 2022.(17) Giao nhiệm vụ 

thực hiện dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch vốn ngân sách nhà 

nước năm 2022.(18) Phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2022 và đối ứng (5%) kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới.(19) Điều chỉnh, phân bổ, giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022.(20) Giao bổ sung dự toán chi ngân 

sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp (đợt 2) năm 2022.(21) Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị. (22) Giao 

bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện chính sách cấp bù, miễn 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. (24) Thu hồi, 

phân bổ, giao dự toán chi ngân sách năm 2022. (23) Thu hồi, điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022. (25) 

Phân bổ, giao bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2022. 



4 

 

 

Năm 2022 được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND 

huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị 

trong huyện; sự chủ động tích cực của đồng chí lãnh đạo Ban cùng với sự đoàn 

kết, nhất trí, trách nhiệm cao của các đồng chí Ủy viên Ban; sự tham mưu, phục 

vụ tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng  

HĐND&UBND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã không ngừng cải 

tiến, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ 

theo chương trình, kế hoạch đề ra và bám sát chức năng, nhiệm vụ theo luật định 

tổ chức các hoạt động theo kế hoạch và đạt kết quả cao. Các thành viên luôn nêu 

cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

các đồng chí lãnh đạo hoạt động chuyên trách luôn chủ động trong xây dựng kế 

hoạch, tổ chức các hoạt động theo kế hoạch và đạt kết quả cao; các đồng chí 

thành viên kiêm nhiệm luôn nhiệt tình, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động 

của Ban.  

 Thông qua hoạt động đã kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành, các địa 

phương chỉ đạo khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. Từ hoạt động, các thành viên Ban đã đúc rút được kinh nghiệm, nâng 

cao kỹ năng hoạt động, tạo uy tín, niềm tin đối với các cấp, các ngành và cử tri.  

 II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị cho các kỳ họp, công tác 

thẩm tra, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để tham mưu cho 

Thường trực HĐND huyện, HĐND huyện quyết định những vấn đề quan trọng 

của huyện và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề ra chương trình hoạt động năm 2023, 

như sau: 

1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp 

 Tham gia dự kiến các nội dung, chương trình các kỳ họp năm 2023 (kỳ họp 

thường lệ, kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XXI theo sự phân công của 

Thường trực HĐND huyện. 

Thẩm tra các báo cáo, chương trình và các đề án lĩnh vực của Ban theo sự 

phân công của Thường trực HĐND huyện. 

 2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

- Giám sát tại kỳ họp: Nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo 

nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp HĐND huyện.  

 - Giám sát chuyên đề: Giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ 

trợ học sinh từ năm 2020 đến thời điểm giám sát tại các đơn vị trường: 

THCS&THTP Tả Sìn Thàng, THCS&THTP Quyết Tiến, THPT Tủa Chùa, PTDT 

nội trú huyện Tủa Chùa. 

- Giám sát giữa hai kỳ họp: Giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị 

quyết của HĐND huyện và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực 

Kinh tế - Xã hội; việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; việc giải quyết ý 

kiến kiến nghị của cử tri và việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân... 

và những vấn đề bức xúc được dư luận, cử tri quan tâm. 
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- Tham mưu Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề:   

Giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện đầu tư công đối với các dự án huyện 

phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021, 2022 trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng và ban hành Chương trình giám sát năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã 

hội theo quy định. 

3. Các hoạt động khác                                                           

- Thẩm tra văn bản thống nhất giữa Thường trực HĐND huyện với UBND 

huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. 

- Thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện theo quy 

định. Theo d i, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh 

Kinh tế - Xã hội. 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân hàng tháng theo sự phân công của 

Thường trực HĐND huyện, xử lý đơn của công dân (nếu có) theo thẩm quyền. 

- Tham gia các Hội nghị, phiên họp của Thường trực HĐND, UBND 

huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, HĐND,UBND xã, thị trấn (khi 

được mời). 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND 

huyện. 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động  năm 2022, chương trình hoạt động năm 

2023, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

-  Đại biểu HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KTXH; 

- LĐ VP HĐND&UBND huyện; 

   - Lưu: VT. 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Bá Đức 
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