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KẾ HOẠCH  
Hoạt động năm 2021 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh 

 

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 các nghị quyết của HĐND tỉnh: Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh; chương trình xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên 

đề và chương trình giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh 

năm 2021; nghị quyết về các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, 

giao thông, xây dựng, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường;  

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và các thành 

viên Ban, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động năm 

2021 như sau: 

I. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HĐND TỈNH 

Năm 2021, lãnh đạo và một số thành viên Ban tham gia giám sát chuyên 

đề của Thường trực HĐND tỉnh “Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” theo phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh.  

(Chương trình, nội dung và thời gian giám sát cụ thể theo quyết định của 

Thường trực HĐND tỉnh). 

II. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT VÀ LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN 

1. Hoạt động giám sát: 

a) Giám sát chuyên đề:  

Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa 

XVII ban hành về lĩnh vực kinh tế ngân sách. 

b) Giám sát thường xuyên: 

- Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

- Làm việc với một số huyện phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

- Làm việc với Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch & Đầu tư về công tác quản 

lý đầu tư xây dựng cơ bản và xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030. 
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- Giám sát công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng giao thông 

đường bộ. 

- Giám sát công tác quản lý nhà nước về điện lực, năng lượng mới, năng 

lượng tái tạo. 

- Giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về 

kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2019. 

- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất, đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trên các 

lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học và công 

nghệ, tài nguyên và môi trường năm 2021 tại một số huyện, thành phố, thị xã. 

- Thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp. 

2. Hoạt động khảo sát 

- Khảo sát kết quả thực hiện một số ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 

các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. 

- Khảo sát tình hình xúc tiến đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. 

- Khảo sát kết quả thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và sử 

dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Khảo sát kết quả thực hiện các chủ trương về đầu tư Dự án Khu dân cư 

đô thị theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Thẩm tra, xử lý các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của 

UBND tỉnh và phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

4. Tổng hợp, giám sát, thẩm tra các báo cáo phục vụ các kỳ họp của 

HĐND tỉnh. 

5. Ngoài ra, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự phân công, 

điều hòa của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban sẽ tổ chức một số cuộc 

giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên khác. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

1. Hàng tháng lãnh đạo Ban tham gia phiên họp Thường trực Hội đồng 

nhân tỉnh và các cuộc họp, làm việc của tỉnh. 

2. Tham gia các hoạt động phối hợp với Kiểm toán nhà nước và các Ủy 

ban của Quốc hội. 

3. Tham gia Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh 

Bắc Trung Bộ. 

4. Học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại một số tỉnh. 
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IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Quý I 

1. Tổng kết hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai 

kế hoạch năm 2021 của Ban KTNS. 

2. Khảo sát kết quả thực hiện một số ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

đến các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. 

3. Học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại các tỉnh. 

Quý II 

1. Giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về 

“Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” 

2. Làm việc với Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch & Đầu tư về công tác 

quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và xây dựng quy hoạch tỉnh giai 

đoạn 2021-2030; Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 

2021-2025. 

3. Làm việc với một số huyện phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới. 

4. Giám sát công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

5. Chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm 2021: 

+ Làm việc với UBND tỉnh và các ngành kinh tế tổng hợp về tình 

hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; 

+ Tổ chức họp Ban Kinh tế ngân sách để thẩm tra các nội dung thuộc 

lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp giữa năm; 

Quý III 

1. Tham gia kỳ họp giữa năm 2021 của HĐND tỉnh. 

2. Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt động 6 tháng 

cuối năm 2021 của Ban KTNS. 

3. Khảo sát tình hình xúc tiến đầu tư tại các khu kinh tế, khu công 

nghiệp. 

4. Giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước về kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2019. 

5. Giám sát chuyên đề của Ban về “Kết quả thực hiện các cơ chế, 

chính sách, Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVII ban hành về lĩnh vực 

kinh tế ngân sách” 

6. Giám sát tình hình và kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử 

dụng đất, đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của 

pháp luật. 

7. Khảo sát kết quả thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất 

và sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

8. Khảo sát kết quả thực hiện các chủ trương về đầu tư Dự án Khu 

dân cư đô thị theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Quý IV 

1. Giám sát công tác quản lý nhà nước về điện lực, năng lượng mới, 

năng lượng tái tạo. 

2. Làm việc với Ủy ban nhân dân một số sở, ngành, huyện, thị về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh 

vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học và 

công nghệ, tài nguyên và môi trường năm 2021. 

3. Tham gia thảo luận dự toán ngân sách 2022, phối hợp với các 

ngành trong việc hoàn thiện các Đề án trình kỳ họp. 

4. Chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2021: 

+ Các thành viên Ban tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử. 

+ Làm việc với UBND tỉnh và các ngành KTTH về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế ngân sách năm 2021 và phương hướng năm 

2022; 

+ Tổ chức họp Ban Kinh tế ngân sách để thẩm tra các nội dung thuộc 

lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp cuối năm; 

+ Tham gia kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh. 

7. Tổng kết hoạt động năm 2021 và xây dựng kế hoạch hoạt động 

năm 2022. 

 

Căn cứ kế hoạch trên, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu 

Ban Kinh tế ngân sách bố trí lịch hoạt động từng tháng và phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan để tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban. 

 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh;  

- Thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh (phối hợp); 

- Các sở: TC, KHĐT, TNMT, NNPTNT, XD, 

GTVT, CT, KHCN; 

- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; 

- Cục thuế; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ3(75b). 

TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Viết Hậu 
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