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BÁO CÁO
Kểt quả hoại động của Ban Kinh íế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện 

năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện theo 
quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 20Ỉ5; Ke hoạch tố chức 
các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dãn huyện (HĐND) huyện 
khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -  2026; Chương trình công tác năm của Thường trực Hội 
đồng nhân dân và các Ban của HĐND huyện. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả 
hoạt động năm 2022 như sau:

I. Tình hình thỉrc hiên nhiêm vu năm 2022
Trên cơ sở kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - 

Xã hội đã chủ động bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, sớm chủ động triển khai 
các nhiệm vụ ngav từ đầu năm. Ket quả trong năm đã thực hiện khảo sát, giám sát 
được 15 cuộc trên địa bàn huyện, dự kiến họp thẩm tra trình kỳ họp HĐND thông 
aua 20 Nghị quyết và các báo cáo chuyên đề theo Luật định. Qua đó đã cung cấp 
cho các ủy  viên Ban Kinh tế - Xã hội các văn bản liên quan đến các lĩnh vực giám 
sát, từ đó giúp các ủ y  viên có điều kiện nghiên cứu, theo dõi và tiếp cận được các 
lĩnh vực được phân công phụ trách nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm của từng 
Uy viên.

Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp:
1. v ề  công tác thẩm tra
Trên cơ sở văn bản phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về 

việc phân công các Ban HĐND huyện xem xét thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ 
trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4, thứ 5 (chuyên đề), kỳ họp cuối 
năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức 04 cuộc họp thẩm tra các văn bản phục 
vụ cho kỳ họp HĐND huyện, với tổng số 24 báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị 
quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Riêng công tác 
theo dõi kết quả giải auyếl các kiến nghị của Đại biếu và cử tri, qua thấm tra đánh 
giá từ đầu năm đến nay có 89 lượt ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 
huyện, ủy  ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành đang thực hiện và thực hiện 
hoàn thành 69/89 đạt tỷ lệ 77,53%.



Nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội dễ theo dõi, tiếp 
cận và có ý kiến khách quan, chính xác đến các nội dung liên quan đến các lĩnh 
vực thẩm tra. Từ đầu năm đến nay, Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ động tổng hợp và 
cung cấp các văn bản liên quan đến các nội dung cần thấm tra. Qua đó, các thành 
viên đã có nhiều ý kiến đóng góp giúp cho báo cáo thẩm tra ngày càng có tính 
phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin có ý nghĩa giúp cho đại biểu Hội đồng 
nhân dân nắm bắt vấn đề kịp thời, đầy đủ để cân nhắc và quyết định các vấn đề 
quan trọng.

2. v ề  công tác giám sát:
Căn cứ vào Nghị quyết số 33/NQ-HĐNĐ ngày 26 tháng 8 năm 2021 của 

HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện. Thực hiện 
theo kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 15 tháng 02 năm 2022 về khảo sát các điều 
kiện đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy -  học trực tiếp; Kế hoạch số 08/KH-HĐND, 
Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xậ hội 
HĐND huyện về giám sát trước kỳ họp thứ 4 cửa HĐND huyện; Ke hoạch sổ 
17/KH-HĐND, Ke hoạch số 18/KH-HDND ngày 15 tháng 9 nẩm 2022 về việc 
khảo sát, giám sát của Ban Kinh tế - xã hội trước kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng 
nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -  20226. Để từng bước phát huy 
vai trò của từng ủ y  viên của Ban trong công tác giám sát. Ban đã chủ động rà soát, 
tổng hợp các văn bản có liên quan đến lĩnh vực giám sát và cung cấp các văn bản 
cho các ủ y  viên Ban nghiên cứu trước để nắm rõ lĩnh vực giám sát và có ý kiền, 
kiến nghị đủ sức thuyết phục đối với các đơn vị được giám sát. Bên cạnh đó, kế 
hoạch giám sát của Ban còn kết họp việc giám sát qua văn bản và giám sát trực 
tiếp nhằm đảm bảo giúp các thành viên có đầy đủ thông tin về nội dung giám sát 
nhưng hạn chế mất nhiều thời gian của đơn vị được giám sát. Với kế hoạch linh 
động nêu trên vừa đảm bảo hạn chế thời gian và ảnh hưởng đến hoạt động của 
nhiều đơn vị, nhưng cơ sở về thông tin và số liệu vẫn đảm bảo đầy đủ, khách quan 
để đánh giá các nội dung được giám sát trên địa bàn huyện. Kết quả thực hiện 
trong năm 2022, Ban đầ tiến hành khảo sát, giám sát với tổng số 15 đơn vị. Qua 
công tác giám sát Đoàn đã ghi nhận sự nổ lực của các đơn vị trong triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đoàn đã làm rõ các vấn đề còn hạn chế 
chủ yếu trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học 
sinh trở lại học trực tuyến; tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước cho 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo; việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện 
chương trình mục tiêu quôc gia giảm nghèo bên vững và hoạt động của họp tác xã 
trên địa bàn huyện Tri Tôn. Đông thời, Đoàn đã ghi nhận nhiêu ý kiên, kiên nghị 
đến các ngành huyện, UBND huyện và các ngành câp trên sớm hô trợ tạo điêu kiện 
giúp các ban ngành, ƯBND các xã, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ được giao.



3. Công tác tiếp xúc cử tri
Trong năm, với vai trò là đại biểu HĐND, ủ y  viên của Ban phối hợp với Uỷ 

ban nhân dân, Ban thường trực UBMTTVN các xã đã tiếp ý kiến, kiến nghị của cử 
tri các xã Lương An Trà, Vĩnh Phước, Núi Tô, Cô Tô, Tà Đảnh, Tân Tuyến, Lê 
Trì, Lương Phi, Ô Lâm, An Tức liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, 
môi trường, điện nước, giáo dục, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cụm tuyến dân cư, 
chế độ chính sách,... các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đều được các đại 
biểu phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

4. Công tác tiếp dân
Căn cứ kế hoạch số 13/KH-HĐND, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân về hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng 
nhân dân và đại biểu năm 2022. Trong năm, Ban đã phối hợp với thường trực Hội 
đồng nhân dân huyện tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện theo 
lịch của Thường trực HĐND huyện được 10 cuộc. Ngoài ra, các ú y  viên của Ban 
tham gia tiếp công dân tại địa bàn các xã xã Lương An Trà, Núi Tô, Tà Đảnh, Lê 
Trì, Ô Lâm được 08 cuộc.

5. Công táe phối hơp hoại động
Duy trì mối quan hệ phối họp theo quy chế, thường xuyên tham gia các 

phiên họp Thường trực định kỳ hàng tháng và các cuộc họp do Thường trực 
HĐND, Ban Pháp chế tổ chức.

Bên cạnh đó, Ban tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực HĐND 
huyện, giám sát và khảo sát của Ban Pháp chế được 04 cuộc đổi với các đơn vị: 
phòng Kinh tế - hạ tầng, phòng Tài chính -  kế hoạch, phòng Văn hóa thông tin, 
Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tri Tôn. Qua đó Ban đã có ý kiến đóng góp 
thiêt thực vào kết quả giám sát của Thường trực và Ban Pháp ché. Đồng thời Qua 
các đợt kháo sát, giám sát tại các ngành, địa phương tạo điều kiện cho Ban thu 
thập, nắm bắt thông tin phục vụ tốt hơn trong công tác thẩm tra, giám sát theo chức 
năng, nhiệm vụ của Ban.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban cũng tham gia các hoạt động phối họp thẩm tra các 
nội dung chuấn bị kỳ hợp thuộc lĩnh vực Pháp chế. Qua đó cũng đóng góp nhiều ý 
kiên thiết thực cho hoạt động của lĩnh vực Pháp chế.

Thường xuyên tham dự các cuộc họp triển khai do UBND huyện và các ban, 
ngành tổ chức.

6. Nhận xét, đánh giá
Ket quả thực hiện trong năm 2022, Ban Kinh tế - xã hội đã chủ động xây 

dựng và tố chức thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình khảo sát,



giám sát đã đề ra, chủ động xây dựng lịch làm việc để thuận lợi trong việc phối 
họp với các ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Nhìn chung các hoạt động giám sát, 
thẩm tra của Ban đều đảm bảo đúng Luật, chất lượng từng bước được nâng lên, các 
báo cáo thấm tra đều sát với tình hình thực tế, có tính phản biện cao và đảm bảo 
đúng thời gian theo quy định. Duy trì và làm tốt công tác tiếp công dân theo định 
kỳ.

Tuy nhiên trong hoạt động vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục 
trong thòi gian tới:

Lĩnh vực Ban phụ trách là tương đối rộng, tuy nhiên các thông tin, báo cáo 
được cung cấp chưa đầy đủ, kịp thời và thiếu thường xuyên gây khó khăn cho Ban 
trong việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện ở các lĩnh vực do Thường trực 
Hội đồng nhân dân huyện giao.

Công tác gửi văn bản phục vụ công tác thẩm tra trước kỳ họp của một vài 
đơn vị chưa đảm bảo thời gian, số liệu chưa chính xác gây khó khăn cho hoạt động 
thấm tra của Ban.

Mặt khác, thành viên Ban là đại biểu kiêm nhiệm nên đôi lúc một số ít thành 
viên còn bị động về thời gian, chưa tham gia thường xuyên với Đoàn giám sát, họp 
thẩm tra của Ban phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Ban.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM v ụ  TRỌNG TÂM NĂM 2023
Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan 

đến lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan 
đến lĩnh vực kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng 
nhân dân phân công.

Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Ưỷ ban nhân dân và các cơ 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện về lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tố 
chức khảo sát, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức 
xã hội trong việc thi hành Luật, các văn bản của cơ quan nhà nước câp trên và 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kiên nghị 
với Hội đông nhân dân vê những vân đê thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Báo cáo kêt 
quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân và thường trực Hội đông nhân dân.

Tổ chức các cuộc họp lệ quý của Ban, tiếp tục cung câp các tài liệu, văn bản 
có liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách cung cấp đên các thành viên nhăm giúp 
các thành viên kịp thời nắm bắt và nâng cao hoạt động của Ban.

Xây dựng, Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát 
năm 2023 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trên địa bàn để kịp thời phản ánh các ý 
kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thâm quyền xem xét giải 
quyết. Đồng thời thường xuyên theo dõi kết quả giải quyêt ý kiên, kiên nghị của cử



tri báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và thông tin đến cử trí trên địa bàn các 
xã, thị trấn.

Duy trì mối quan hệ phối họp theo quy chế, thường xuyên tham gia các cuộc 
họp, phiên họp do Thường trực HĐND tổ chức; Tham gia các đoàn giám sát của 
HĐND, TT.HĐND, Ban Pháp chế, ủy  ban MTTQVN huyện và Tổ đại biểu tỉnh. 
Tham gia công tác tiếp dân theo kế hoạch của Thường trực HĐND và kế hoạch 
tiếp dân của tổ đại biểu số 03, 04, 07, 08 Tổ đại biểu HĐND huyện. Bên cạnh đó, 
Ban thường xuyên tham gia các cuộc họp do ƯBND huyện và các ngành mời. 
Thông qua đó nắm bắt sát hon tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND 
huyện và kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện 
ở các ngành và địa phương để UBND huyện kịp thời điều chỉnh nhằm thực hiện 
thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Tổ chức Hội nghị giao ban Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện 
với Ban Kinh tế - xã hội các xã, thị trấn.

Tham dự họp giao Ban do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức.
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 

2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023./.

Nơi nhận:
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
-TT. HU, HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Chánh VP.HĐND -  UBND huyện;
- Ban K.T-XH HĐND xã, thị trấn;
- Lưu: VT.


