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BÁO CÁO 
Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện năm 2020 

 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám 

sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chương trình công tác của Ban Kinh tế 

- Xã hội HĐND huyện năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo 

kết quả hoạt động năm 2020 với những nội dung như sau:  

 I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Thường trực HĐND huyện; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban, Văn phòng 

HĐND-UBND huyện và các ngành, địa phương cùng với hoạt động tích cực của 

các thành viên; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ theo quy định, hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. 

1. Về công tác thẩm tra các Tờ trình, văn bản của UBND huyện: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban và theo phân công của Thường 

trực HĐND huyện, Ban đã bám sát quy trình thẩm tra được quy định tại Luật tổ 

chức chính quyền địa phương; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan soạn 

thảo; thu thập thông tin, tài liệu và tổ chức thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự 

thảo Nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 14, khóa 

XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hai kỳ họp HĐND huyện trong năm 2020, Ban đã 

ban hành các Báo cáo thẩm tra, cụ thể như sau: 

- Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 (kỳ họp thứ 13): 

+ Thẩm tra Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đại Lộc phản 

ánh sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI.  

+ Thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp: Báo cáo quyết 

toán ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020; Báo 

cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo về tình hình kinh tế - 

xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

+ Thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ 

họp về: Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 

năm 2019; đề nghị thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai 

đoạn đến năm 2030; đề nghị thống nhất điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ái 

Nghĩa, huyện Đại Lộc đến năm 2030. 
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- Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 (kỳ họp thứ 14): 

+ Thẩm tra Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đại Lộc phản 

ánh sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI.  

+ Thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp: Báo cáo về thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; Báo cáo tình hình hoạt động của 

UBND huyện năm 2020; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020; Báo 

cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, 

kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà 

nước năm 2020, dự toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2021. 

+ Thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự 

toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch 

đầu tư công năm 2021; Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và Đề án 

phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đại Lộc, giai đoạn 2021-

2025. 

2. Về hoạt động giám sát chuyên đề 

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện xây dựng chương trình giám sát năm 2020. 

Trên cơ sở đó, Ban đã ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 

về “Công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí đối với 

các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018 và 2019” và hoàn 

thành hoạt động giám sát theo chương trình đề ra. 

Bên cạnh việc giám sát chuyên đề, Ban thường xuyên theo dõi, giám sát 

việc tiếp thu, khắc phục những vấn đề còn tồn tại đã được Ban kiến nghị sau giám 

sát tại các cơ quan.  

3. Về hoạt động khảo sát, giám sát theo sự phân công của Thường 

trực HĐND huyện 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban đã tiến hành 

khảo sát, giám sát để tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND huyện có ý kiến với 

UBND huyện đối với các nội dung sau: Khảo sát kế hoạch sử dụng vốn đầu tư 

phát triển Chương trình 135 năm 2020 tại 02 xã đặc biệt khó khăn (xã Đại Sơn, xã 

Đại Tân) và 01 thôn đặc biệt khó khăn (thôn Yều - xã Đại Hưng); khảo sát Đề án 

xây dựng cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. 

Sau khảo sát, Ban báo cáo Thường trực HĐND bằng văn bản về kết quả 

khảo sát và đề xuất kịp thời các nội dung liên quan để Thường trực HĐND xem 

xét, quyết định. Đồng thời, khảo sát một số nhiệm vụ phát sinh do TT HĐND 

huyện phân công. 
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4. Công tác khác 

Hàng tháng, tại phiên họp thường kỳ của TT HĐND huyện, Ban đều báo 

cáo tình hình hoạt động tháng qua, nhiệm vụ tháng đến. Qua đó, TT HĐND 

huyện có sự định hướng và điều hòa hoạt động của Ban để tránh sự chồng chéo 

về lịch công tác, giám sát tại các cơ quan, đơn vị; định hướng về các lĩnh vực, 

các cơ quan, đơn vị cần giám sát, khảo sát.  

Phối hợp, tham gia Đoàn giám sát của HĐND huyện, TT HĐND huyện, Ban 

Pháp chế HĐND huyện. Đồng thời, phối hợp công tác với các Tổ đại biểu HĐND, 

các vị đại biểu HĐND huyện, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan. 

Đối với UBMTTQVN huyện, tại các cuộc giám sát của Ban đều mời đại diện lãnh 

đạo tham gia và tham gia các buổi giám sát do UBMTTQVN huyện mời. 

Thực hiện thông tin, báo cáo, tổ chức họp Ban định kỳ theo đúng quy 

định để thông qua các Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban 

trên các lĩnh vực được phân công theo dõi. Các thành viên của Ban tham dự đầy 

đủ các buổi giám sát, khảo sát của Ban theo quy định.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 và thời tiết có nhiều diễn 

biến phức tạp, Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ động điều chỉnh chương trình công 

tác nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành hầu hết các nhiệm 

vụ đề ra. Luôn thực hiện tốt sự phân công của Thường trực HĐND huyện, 

nghiên cứu tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Thường trực HĐND huyện giải quyết 

kịp thời những công việc phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND 

huyện, theo thẩm quyền, đúng pháp luật. 

Đối với hoạt động thẩm tra, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị 

quyết đảm bảo thời gian và chất lượng. Nội dung các báo cáo thẩm tra thể hiện 

rõ được quan điểm, chính kiến của Ban, mang tính phản biện cao, phát huy trí 

tuệ tập thể và được Thường trực HĐND huyện thống nhất. Các kiến nghị nêu 

trong báo cáo thẩm tra là kênh thông tin quan trọng, giúp HĐND huyện có cơ sở 

quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Do 

vậy, đã góp phần đảm bảo cho Nghị quyết của HĐND huyện phát huy được tính 

hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nhà. 

Đối với hoạt động giám sát, được thực hiện đúng chương trình đã đề ra, 

phương pháp giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường các hoạt động 

khảo sát thực tế, nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết của 

HĐND và những vấn đề bức xúc được cử tri, dư luận xã hội quan tâm; hoạt 

động giám sát chuyên đề đúng trọng tâm, đúng thời điểm. Công tác xây dựng kế 

hoạch, đề cương báo cáo đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, quá trình tiến 

hành giám sát đảm bảo chất lượng. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát đã chỉ ra 

những mặt đạt được, mặt chưa được, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong 

thời gian tới đối với nội dung được giám sát. Các đề xuất, kiến nghị của Ban sau 

giám sát đã phát huy tác dụng giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 

quan phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, 
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thấy rõ hơn những vấn đề thuộc thẩm quyền để đề cao hơn nữa tinh thần trách 

nhiệm trong việc tham mưu, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm 

vụ được giao.  

Mỗi thành viên Ban với cương vị công tác của mình đã thực hiện nghiêm 

túc việc giám sát, khảo sát. Tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, thể 

hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện năm 2020, kính trình Hội đồng nhân dân huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;  

- Đại biểu HĐND huyện;   

- Thành viên Ban KT-XH HĐND huyện;                                               

- Đại biểu khách mời;  

- Lưu: VT.  

 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lương Tấn Thành 
 


