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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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; thực hiện Nghị quyết về Chương 
trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 và Chương trình công tác của Ban 
Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 
báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Hoạt động thẩm tra
- Tại kỳ họp thứ 4 ( kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XII, Ban 

kinh tế - xã hội đã thẩm tra các nội dung: 
+ Báo cáo thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025;
+ Báo cáo thẩm tra Đề án phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Trà 

My giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030; 
- Tại kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện khóa XII, Ban kinh tế - xã hội đã 

thẩm tra các nội dung:
+ Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 

tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh 6 tháng cuối năm 2022 ;

+ Báo cáo thẩm tra quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021;
+ Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách địa 

phương và kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022;
+ Báo cáo thẩm tra các tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 

liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tờ trình về việc điều chỉnh dự 
toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình thông qua danh mục Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2023; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phát triển 
thanh niên huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2030;

Nhìn chung, công tác thẩm tra của Ban được tiến hành đảm bảo đúng Luật 
định. Qua thẩm tra xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và đề án 
của UBND huyện trình tại các kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy sự quyết 
tâm, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND huyện, các 
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ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trong việc xem xét, giải quyết các vấn 
đề đang được cử tri quan tâm. 

2. Về hoạt động giám sát, khảo sát
Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 

2022, Ban Kinh tế - Xã hội đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức  giám sát 
01 chuyên đề về việc “ Hiệu quả đầu tư, quản lý các công trình nước sinh hoạt 
giai đoạn 2016-2021 tại UBND các xã Trà Tập, Trà Mai, Trà Dơn”. Đoàn đã 
tiến hành khảo sát thực tế tại 11 công trình nước sinh hoạt do xã làm chủ đầu tư 
tại 3 xã: Trà Tập (NSH Tu Lung, NSH Mô Rỗi), Trà Dơn (NSH thôn 1 Ông 
Anh; NSH trung tâm hành chính xã), Trà Mai (NSH Tak Ngô 1; NSH Tak Ngô 
2; NSH Tak Râu; NSH Nước Ui; NSH Tak Ót thôn 3; NSH KDC Loong Póc; 
NSH KDC Tak Ót). 

Trong hoạt động giám sát, Ban chủ động mời đại diện Ban Thường trực 
UBMTTQVN huyện, các phòng, ban liên quan tham dự cùng Đoàn giám sát. 
Qua giám sát, Ban đã chỉ ra được những tồn tại thiếu sót của các đơn vị trong 
việc triển khai thực hiện các công trình, chính sách liên quan. Kịp thời đề xuất, 
kiến nghị những giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Sau giám sát, Ban thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo kết quả và đề 
xuất kiến nghị HĐND, UBND huyện xem xét và có ý kiến chỉ đạo khắc phục 
những tồn tại, hạn chế, đồng thời theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị của 
Đoàn sau giám sát, góp phần thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện.

(Có báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình tại Kỳ họp)
3. Về các hoạt động khác
Tham gia các phiên họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND 

huyện; tham dự các cuộc họp Liên tịch giữa Thường trực HĐND và Thường 
trực UBND huyện để chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện.

Tham gia các đợt giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 
huyện, các cuộc họp, Hội nghị của Huyện ủy, UBND huyện khi được mời.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội đã thực 

hiện cơ bản đảm bảo chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, tích cực tham mưu 
cho Thường trực HĐND huyện trong việc tổ chức các hoạt động thẩm tra, giám 
sát. Hoạt động giám sát được cải tiến, kết hợp đồng bộ giữa giám sát qua việc 
xem xét văn bản và khảo sát thực tế đến tận mô hình, đối tượng thụ hưởng.  Từ 
đó, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên rõ rệt.

Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh vực 
ban phụ trách. Ban thẩm tra dự thảo Nghị quyết, báo cáo, tờ trình, đề án liên 
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quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác thẩm tra các văn bản được thực hiện 
đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, kết hợp nhiều hình thức giám sát, 
giám sát trực tiếp, giám sát qua xem xét văn bản…Kết quả giám sát đã được 
đánh giá khách quan những kết quả đạt được và những tồn tại thiếu sót, vi phạm 
trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời có 
kiến nghị cụ thể đến các đơn vị, các địa phương để có biện pháp khắc phục 
những tồn tại thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được 
giao.

2. Hạn chế 
Hoạt động giám sát, khảo sát tuy có nhiều đổi mới, chất lượng được 

nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu so với thực tiễn hiện nay. Nội dung 
và số lượng các cuộc giám sát còn ít, việc đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực 
hiện các kiến nghị của Ban sau giám sát còn chưa được sâu sát nên một số kiến 
nghị chưa được thực hiện triệt để, thời gian thực hiện khắc phục những tồn tại 
yếu kém của đơn vị còn chậm. Việc cung cấp thông tin từ một số đơn vị được 
giám sát cho Đoàn giám sát đôi lúc còn chậm, chưa đầy đủ, chính xác. Một số 
báo cáo thẩm tra nội dung còn thiếu thông tin cần thiết để giúp đại biểu thảo 
luận, xem xét, quyết định; một số nội dung phản biện chưa có tính thuyết phục 
cao. 

Tổ chức họp Ban chưa thường xuyên, do đó phần nào ảnh hưởng đến chất 
lượng hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban.

III - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tập 

trung thực hiện một số công tác trọng tâm như sau :
 1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện
Tham gia cùng Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung các kỳ họp 

HĐND huyện; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND 
huyện trình tại các kỳ họp thường lệ và bất thường của HĐND huyện liên quan 
đến lĩnh vực Kinh tế - Xã hội.

2. Hoạt động giám sát
- Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình giám sát 

năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội tiếp tục xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề 
về “Việc quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách, nguồn dự phòng các dự 
án, công trình trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020; việc điều hành, quản lý 
tài chính – ngân sách xã” và tổ chức thực hiện theo Luật định.

- Tham mưu cho Thường trực HĐND huyện theo dõi, giám sát tình hình 
triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết 
của HĐND tỉnh, huyện liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Theo dõi việc khắc phục hạn chế của các đơn vị được giám sát về các 
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nội dung kiến nghị sau giám sát.
- Tham gia Đoàn giám sát của HĐND huyện khi được phân công.
- Ngoài ra căn cứ vào tình hình thực tế, Ban sẽ tổ chức giám sát những 

vấn đề đột xuất, nổi cộm được dư luận, cử tri quan tâm. 
3. Hoạt động tiếp xúc cử tri 
- Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện 

theo quy định. Theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

4. Hoạt động khác
- Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện năm 2022.
- Tham dự các phiên họp của Thường trực HĐND huyện; các cuộc họp 

của UBND huyện khi được mời.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Ban HĐND huyện, với các 

ngành liên quan để triển khai các hoạt động và nhiệm vụ do Thường trực HĐND 
huyện phân công.

- Tham dự các hội nghị, các đợt tập huấn liên quan đến lĩnh vực hoạt động 
của Ban. Duy trì chế độ họp Ban theo đúng thời gian quy định.

- Tham gia các đợt khảo sát, giám sát theo kế hoạch của cấp trên.
- Ngoài ra, tùy tình hình thực tế và theo sự chỉ đạo của Thường trực 

HĐND huyện, Ban sẽ thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công.
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 
huyện. Kính trình HĐND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

                                                              
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban KT-XH
- VP HĐND&UBND: CPVP;
- Lưu:VT, UBND.

TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

                                                              
#ChuKyLanhDao   
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