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BAO CÁO
TInh hInh hoit dng nãm 2020 và phirong htróng, nhim vi,i
nam 2021 cua Ban Kinh te - xa h9l HDND huyçn
-

A•

A

Can cir Lut t chirc ChInh quyn dja phuang nãm 2015; L4thoat dng
giám sat cUa Quoc hi và Hi dông nhân dan n.m 2015; Lust süa dôi, bô sung
mt so diu cüa Lut to chirc chInh phü và Lut to chüc chInh quyên dja phumg
näm 2019;
Thrc hin Chixang trInh s& Chucmg trInh s 01/CTr-HDND ngày
27/02/2020 cüa Ban Kinh tê - xã hi HDND huyn Chuong trinh cong tác nam
2020 cüa Ban, Ban Kinh t - xA hi HDND huyn dánh giá tInh hmnh hoat dng
näm 2020 và phuong hi.róng, nhim vi n.m 2021 nhu sau:
ye

A. Dánh giá tlnh hInh hot dng 11am 2020
I. Nhfrng kt qua dt dirqc
1. Cong tác chuân bi các k' h9p HOND
Ban Kinh t - xä hi HDND huyn dä phi hçp cüng vâi các Ban HDND
huyn tham mtxu Thng trirc HDND huyn thirc hin các boat dng tnróc, trong và
sau mi kS' hçp (79) hQp t/n- mu'&i, mu'ài m3t HDND huyn) chuân bj các ni dung
lien quan den linh virc kinh té - xA hi, tham gia dir kiên chrnmg trInh lam vic
cüa mi kS' h9p. Thâm tra vâ chuân bj báo cáo kêt qua thàm tra các dé an, báo
cáo, dir thão nghj quyêt cüa I-IDND huyn do Thumg trrc HDND huyn,
UBND huyn trInh tai mOi kS' hçp.
2. Hot dng giám sat, khão sat
Trong näm, Ban Kinh t - xã hôi HDND huyn dã to chc 02 dqt giám sat
theo chuong trInh dê ra: Giám sat kêt qua triên khai thrc hin B tiêu chI quôc
gia ye y tê xA giai doan den 2020 trên dja bàn huyn (Báo cáo so 06/BG-HDND
ngày 0 7/7/2019 cza Ban Kinh té - xä hôi HDND huyn); giám sat vic thi hành
pháp Iut
quán l', sü diing ãi san cong cüa các co quan, don vj trên dja bàn
huyn (Báo cáo so 13/BC-DGS ngày 17/12/2020 cüa Ban Kinh té - xâ hç5i
f-ID ND huyn). Trong hoat dng giám sat, khâo sat, Ban dã phôi hqp vâi
Thithng trTc HDND, các Ban HDND, các co quan ehuyên môn, các ban,
ngành, doàn the dê thrc hin có hiu qua các ni dung giám sat, khâo sat, tir
do chra ra nhCIng kiên nghj, dê xuât giài pháp kjp thai, có tInh khâ thi.
Chixong trInh, ni dung giám sat thrçic triên khai diing kê hoach, bão dam
chat hrqng va tien hành thông qua nhiêu hInh thirc, có sir ket hçxp giüa giám
sat trlrc tiêp, giárn sat qua báo cáo. Qua mi dqt giám sat, Ban dã xem xét,
thông nhât vth nhtng kêt qua dat duqc cüa các don vj chju sir giám sat. Dông
ye
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thôi nêu nhQng tn tai, h?n ch cüng các nguyen nhãn d các don vj nghiên cüu,
sira dôi nhãm thc hin tot hon nhim vi chuyên mon cUa dmi vi. Dông th?:ii
Ban dã kiên nghj vâi UBND các cap, các Ca quan, ban, ngành, dja phiscing lien
quan trong huyn.
Ngoài ra, Lãnh dao Ban dã tham gia cüng các Doàn giám sat, khào sat cüa
HDND tinh, các Ban HDND tinh ye "tInh hInh cap giáy ching nhgn quyên si'e
dyng dat lan dáu cho các to chjc, hç5 gia dInh Va cá nhán trên dja bàn tinh ",
"vic thy-c hin nghj quyêt cza HDND tin/i ye dáu tu- cOng trên dja bàn tinh giai
doan 2016-2020 "; "vic thu-c hiên ccr chê, chInh sac/i báo vç và phát triên rImg
gOn vài chinh sách giám nghèo nhanh, ben vüng và hO lrçi dOng bào dan t3c
thiêu so giai doin 2015-2020 theo Nghj djnh 75/2015/ND-CP ngày 09/9/2015
cia ChIn/i phz trên dfa bàn tinh ". Các Doàn giám sat, khâo sat cüa Thir&ng trrc
HDND huyn ye "vic giái quyét •) kiên, kiên nghj cz tn du-cic gii-i den kj.) hc'p
thi Tam, tht Chin HDND huyn và các kiên nghj sau hogt dng giám sat, kháo
cat cza Thtràng tru-c 1-IDND, các Ban 1-IDND huyn nám 2019"; "viçc quán l
và su dyng trang thiêt bj, ca s& vt chat trzcàng lop và duy trI sisO hQc sin/i trên
dja bàn huyn"; "giOm sat vic thu the trên dja bàn huyn ", "viçc thy-c hin
cap GCN QSD da't cho gia dIn/i bà Nguyen Thj Tuylt Mai, ThOn Thüy Phi, xa Ia
Le ". CácDoân giám sat, khâo sat cüa các Ban 1-IDND huyn ye "vic tniên khai,
dáu tu ho trçr xây dy-ng lang nông thOn mái trong ving dOng bào dan t5c thiêu
co. thOu Tha 1-Inhueng. xä Ta Phang ", "vic thy-c hin chi trO ho trç tiên din cho
các dOi tu-çnig hç nghèo, ho chInh sac/i xd hi trong dOng bào dan tc thiêu sO
trong dông bào dan t5c thiêu sO nàm 2019 - 2020 trên dja bàn huyn ", "viçc
trién khai cOng tác quán lj thdyng nhà van hOa thOn, lang trên dja bàn huyn ",
"viçc tiép cOng dan, giOi quyêt dun thu- khiêu ngi, tO cáo ".
3. Hoat dng thm tra:
Ban dA tin hãnh thm tra 10 báo cáo và 12 dr thão nghj quyt do Thuing
tirc HDND huyn và UBND huyen trmnh ra k' h9p thr mu&i, k' hçp thu mu&i
mt HDND huyn dam bâo ye chat li.rçrng, kjp thñ d phc k' hçp. NhIn chung
qua thâm tra, da so các kiên dóng gop cüa Ban Kinh te - xã hi HDND huyn dã
diiçrc Thithng trirc HIDND huyn, UBND huyn và các ccc quan son tháo tiêp thu,
chtnh sira ye nôi dung, thârn quyên, hlnh thcrc van ban. Gop phân lam rô nhUng
van dê mâu chôt, nh&ng ni dung chua phü hcip yi Nghj quyêt cüa HDND
huyn, vi chü tnrang, chmnh sách cüa Dáng và Nba nithc, sir phü hçp vói tInh
hInh, diêu kin phát trien kinh te - xã hi cüa dja phixcing; Nbiêu van dC qua thám
tra dugc diêu chinh tnr&c khi trInh ra KS' hpp và mt s van d gqi ma nhäm cung
cñp thông tin cho các vj Dai biêu I-IDND huyn thão lun ti k5' hçp.
4. Các hot dông thir&ng xuyên khác cüa Ban:
Ngoài cac ho?t dng chun bj và tham dir cac k5' h9p, hot dung giám sat,
thâm tra, Länh dao Ban dã chü dng tharn gia các hot dng thuäng xuyen khác
nhu:
Tharn dir các cuc hop cüa HDND huyn, UBND huyn tO chüc.
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Thuing xuyên di co s& d nm bt và trao di thông tin dé phiic vi cho
nhim vi cüa Ban và sir phân cong cüa Thr&ng trrc FIDND huyn.
Thrc hin báo cáo cong tác djnh k' theo quy djnh.
Tham gia các dqt tp huãn, hi ngjij, hi thâo do HDND tinh, huyn và
cap trén to chüc.
Tham gia cong tác tiép cong dan, tiêp xüc cü tn theo sir phân công''\
HDND huyn.
Tham dir hi nghj giao ban Thuông trirc HDND tinh v&i Thithng tr'))
HDND các huyn, thj xã, thành phô; hi nghj giao ban Thu?ing trirc IDN//
huyn vâi Thu&ng trirc HDND các xã, thj trân
II. Dánh giá chung:
Dithi sir chi dao cüa Thithng trirc HDND huyn, các hoat dng trong näm
2020 cüa Ban Kinh té - xa hi HDND huyn dã hoàn thành kê hoch dA dê ra.
Chat krqng boat dng giám sat, khâo sat ngày càng &rçic nãng len. Hoat dng
thâm tra ducxc chuân bj chu dáo, diing v&i quy djnh cüa pháp lust và phü hçp vài
diêu kin thirc tê t?i da phixcing.
Trong qua trInh triên khai các hot dng, da so các thành viên cüa Ban là
di biêu kiém nbim, giüa chirc vi chü chôt a các ban, ngành, dja phixcingnhimg
vOi tinh than tharn gia boat dng day dü, nhit tInh, Co nhiu kiên, kiên nghj
xác dáng, gop phân tIch cijc vào sr nghip phát triên kinh tê - xã hi cüa dja
phirnng khi thirc hin Ngh quyêt cüa HDND huyn.
Tuy nhiên hãu hCt các thành vien Ban là kiêm nhim nén boat dng cüa
các thành viên Ban cüng cOn hn chê nhât djnh. Mt s thành viên và dai din
thành phân duçic m&i theo Lut djnh chua tham gia day dü các hoat dng cüa
Ban; Vic dâu tu nghiên cñu các van ban, tài lieu lien quan chua k, chua sâu.
Mt so ca quan dan vj dugc giárn sat, khão sat chixa chii trçng dâu tu dê thrc hin
các ni dung báo cáo theo yêu câu; th&i gian gri báo cáo cüa các dan vj chu s11
giarn sat, khão sat vâ cãc ni dung thãm tna chuân bj các kS' h9p van cOn chm
nen ánh htrâng den chat luqng giám sat, kháo sat và thãm tra cüa Ban. HO sa
thâm tra dir thâo nghj quyêt tnInh k' hçp do UBND huyn trInh van chua dam
bão theo thai gian quy djnh nên ãnh huâng den chat luçing và th&i gian thâm tra
cCia Ban.
B. Chu'ong trinh, nhim vi nàm 2021
Ban Kinh t - xã hi HDND huyn tp trung t chrc thrc hin, hoàn
thãnh mt s nhim vi tr9ng tam sau:
Xây drng chi.rang trInh boat dng cüa Ban nàm 2021; Thirc hin gi am sat,
khâo sat ye các ni dung theo chuung trinh dâ de na.
Thãm tra và chuân bj báocáo két qua thãm tra các dê an, báo cáo, dr thão
nghj quyêt thuc linh virc kinh tê - xã hi do Thu&ng trrc HDND huyn, UBND
huyn trInh tai môi kS' hQp HDND huyn và k' h9p bat thuang (neu co).
Tham gia các cuc giám sat, khào sat cüa Thuang tnrc HDND huyn, các
Ban 1-IDND huyn và cap trén.
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Thi?mg xuyên di ca si d nm bt và trao di thông tin dé phc vi cho
nhim vii cüa chuyên mon.
Djnh kS' h9p Ban dé dánh giá tmnh hmnh hoat dng cüa Ban và tong hqp báo
cáo cho Thix&ng trrc I-IDND huyn chi do.
Tham dir các dçit tp huãn, hi ngh, hi thão do HDND tinh, huyn to chüc.
Thirc hin các nhim v11 khác do Thu&ng trçrc HDND huyn phãn cong.
Trên day Ia bo cáo két qua hoat dng näm 2020 và chuong trInh cong tác
näm 2021 cüa Ban Kinh tê - xã hi HDND huyn./.
Noi nhn:
- U HDND huyn;
- Các Ban !-{DND huyn;
- VP HDND-UBND huyn;
- 1Iiãnh viêii Ban KT-XH;
- Liru VT VP.HDND-UBND.

BAN KINH TE -XH HDND HUYN
UNG BAN
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