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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII 

 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành tại các Kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVIII báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 

tháng cuối năm 2022, như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

Sáu tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh 

ủy; Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của 

các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, 

địa phương, cơ quan, đơn vị cùng với hoạt động tích cực, trách nhiệm của các 

thành viên; Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo 

quy định, cơ bản hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. 

1. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Trong 06 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 08 cuộc khảo sát1 và 02 cuộc 

làm việc với các địa phương và ngành chuyên môn2 liên quan. Sau các cuộc làm 

việc, Ban đã kịp thời có thông báo hoặc kiến nghị gửi đến đơn vị được giám sát 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn 

chế cần được chấn chỉnh và các kiến nghị, đề xuất nhằm tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.  

 Đặc biệt, đối với việc khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 

111/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển 

nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030: Ban đã lựa chọn và tổ chức 07 cuộc khảo sát 

với 41 công trình, dự án; trực tiếp làm việc với 07 đơn vị (UBND các huyện, 

thành phố, thị xã: Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, thành phố Hà Tĩnh, thị xã 

                                           
1 Khảo sát dự án đường từ Quốc lộ 12C đi Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh; Khảo sát một số dự án đầu 

tư trên địa bàn Khu kinh tế Cửa Khẩu Quốc tế Cầu Treo và Khu kinh tế Vũng Áng; Khảo sát thực tế một số dự 

án phục vụ công tác thẩm tra trình kỳ họp HĐND tỉnh (04 cuộc phục vụ 02 Kỳ họp): quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, quyết định chủ trương đầu tư; Khảo sát các dự án phục vụ 

phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh và tình hình thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; Khảo sát một số dự án 

đề xuất đầu tư từ nguồn ngân sách giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. 
2 Làm việc với UBND thị xã Hồng Lĩnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; 

Làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả xây dựng và phát triển Khu Kinh tế tỉnh. 
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Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa 

chính). Gắn với nội dung khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ động tham 

mưu, chuẩn bị nội dung tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

về tình hình, kết quả xử lý các lô đất tái định cư dôi dư đầu tư từ nguồn vốn 

NSNN và tình hình, tiến độ thực hiện đối với các dự án nhà ở phải thực hiện đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư.  

Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Ban đã tham gia tích cực các Đoàn giám 

sát chuyên đề của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tình hình chấp hành 

pháp luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương, 

giai đoạn 2020-2022”, “Việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh 

vực giáo dục”. 

2. Công tác thẩm tra các tờ trình, văn bản của UBND tỉnh 

a) Công tác thẩm tra,  xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 

Theo sự phân công của Thường trực HĐND, Ban đã thẩm tra3,  tham mưu 

Thường trực HĐND xử lý kịp thời, có chất lượng 10 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ 

họp4; đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến trái chiều, Ban tổ chức khảo sát 

để có ý kiến chính xác, phù hợp. 

Nhìn chung, việc xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách phát 

sinh giữa 02 kỳ họp được Ban thẩm tra, tham mưu kịp thời cho Thường trực 

HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của tỉnh. 

b) Hoạt động thẩm tra phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh 

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

trực HĐND tỉnh, Ban đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan soạn thảo; 

thu thập thông tin, tài liệu; tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh5, các Tờ 

trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết6. Đến nay đã ban hành 20 báo cáo thẩm tra 

tại Kỳ họp thứ 05, 06, 07 (Kỳ họp chuyên đề) và thứ 08 Khóa XVIII của HĐND 

tỉnh (Phụ lục số 03). 

 Hoạt động thẩm tra của Ban tuân thủ trình tự, thủ tục, đảm bảo chất 

lượng, gắn với khảo sát nắm tình hình để đánh giá đúng thực trạng công tác 

                                           
3 Ban hành 08 Báo cáo thẩm tra (Mục II, Phụ lục số 01). 
4 Cho ý kiến về: Phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021; Xử lý 

tồn tại, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án đường D3; Việc bổ sung định mức, mua sắm xe ô tô 

cho các cơ quan, đơn vị;… (Phụ lục số 02). 
5 Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng 

cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 202; Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 

tháng cuối năm 2022;… 
6 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công được quyết định chủ 

trương đầu tư tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

địa phương năm 2021; Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng 

đất (bổ sung) năm 2022; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;… 
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quản lý, điều hành tại cơ sở. Nội dung thẩm tra của Ban tập trung vào những vấn 

đề quan trọng như: Thẩm quyền ban hành, tính thống nhất với hệ thống pháp 

luật, sự phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, tình hình, điều kiện thực tế 

của tỉnh và tính khả thi của nghị quyết..; thông qua việc tham gia, đồng hành 

ngay từ đầu với các cơ quan soạn thảo, Ban có nhiều kiến nghị được cơ quan 

soạn thảo đồng tình tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa trong nội dung các dự thảo nghị 

quyết. 

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và thảo luận Tổ 

Phối hợp, tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh xử lý một số đơn thư 

khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách. Bên cạnh đó, lãnh đạo và một 

số thành viên Ban tiếp tục thực hiện quy chế tiếp công dân của Thường trực 

HĐND tỉnh, tham dự tiếp công dân tại các địa phương nơi bầu cử. Mỗi thành 

viên Ban với cương vị công tác của mình đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát, 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 

công dân trong lĩnh vực phụ trách. 

Các thành viên Ban đã tham gia đầy đủ hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại 

biểu dân cử. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu tổng hợp đầy đủ 

gửi tới kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tích cực tham gia và đóng góp nhiều ý 

kiến tại các cuộc thảo luận tổ trước kỳ họp. 

4. Một số hoạt động khác 

Lãnh đạo Ban tham dự các hội nghị do Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức về các vấn đề có liên quan trong 

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

tài nguyên và môi trường...; dự các cuộc làm việc của Kiểm toán Nhà nước theo 

quy chế phối hợp hoạt động. Ngoài ra, Ban đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ 

đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có 

liên quan; thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, tại các cuộc làm việc của 

Ban có sự tham gia của đại diện Ban Thường trực UBMTTQ và một số ngành 

có liên quan nhằm có thêm thông tin giúp Ban đánh giá, kết luận sát đúng. 

Trưởng Ban, Phó Trưởng ban duy trì thường xuyên chế độ họp theo quy 

chế hoạt động; chuẩn bị nội dung, tham gia đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến 

tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và các cuộc họp về chuẩn bị nội 

dung, chương trình kỳ họp. Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh trong các hoạt 

động giám sát, khảo sát, làm việc và thẩm tra một số nội dung phục vụ kỳ họp; 

bố trí chương trình công tác hợp lý, tránh việc trồng chéo và đảm bảo hiệu quả.  

5. Khó khăn, hạn chế 

- Có thời điểm, do lịch công tác của Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban 

HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh có sự thay đổi đột xuất so với kế hoạch hàng 
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tháng nên ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch công tác của Ban, một số nội 

dung chậm hoặc không thực hiện theo kế hoạch.  

- Một số Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp HĐND tỉnh 

còn chậm dẫn đến việc thẩm tra của Ban có lúc còn bị động, không đủ thời gian 

nghiên cứu sâu. 

- Dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp trong 06 tháng đầu năm, ảnh 

hưởng không nhỏ đến các hoạt động giám sát, khảo sát và các kế hoạch hoạt 

động khác của Ban. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Sáu tháng cuối năm 2022, trên cơ sở chương trình, kế hoạch hoạt động;  

Ban Kinh tế - Ngân sách tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Hoạt động thẩm tra phục vụ kỳ họp 

Ban tiếp tục chủ động khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin đa chiều, 

tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo 

cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ họp theo Luật định và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh. Tiếp tục tham gia, phối hợp ngay từ đầu và trong 

cả quá trình với các ngành kinh tế tổng hợp và các cơ quan soạn thảo trong việc 

xây dựng dự toán thu, chi ngân sách, bố trí vốn đầu tư phát triển hàng năm, các 

đề án, chương trình, cơ chế, chính sách.  

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra giúp HĐND tỉnh 

có thêm thông tin trong quá trình thảo luận, xem xét các báo cáo và thông qua dự 

thảo nghị quyết tại các kỳ họp. 

2. Hoạt động giám sát 

Giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh; việc 

thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại các 

phiên họp thường kỳ và các nội dung khác do Thường trực HĐND tỉnh phân công. 

Trong đó, tập trung giám sát về các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thương mại, 

công nghiệp, dịch vụ; giao thông, đô thị, quy hoạch; tài nguyên và môi trường; 

khoa học và công nghệ; thu chi ngân sách; đầu tư phát triển và các chương trình, dự 

án trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: 

Giám sát chuyên đề: Chủ trì tham mưu kế hoạch, nội dung và chương trình 

giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Thực trạng, hiệu quả và 

tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi 

măng trên địa bàn tỉnh”; giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách về 

“Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh”. 

Giám sát thường xuyên hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các quy định 
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pháp luật; giám sát, khảo sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, 

tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến 

pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh 

về lĩnh vực phụ trách. Dự kiến sẽ giám sát một số nội dung như: Kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh và tình hình triển khai thực hiện các chính sách của 

nhà nước tại một số doanh nghiệp; 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; 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 tại một số huyện, thành phố, thị xã;... 

Ngoài ra, lãnh đạo Ban phối hợp giám sát với các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh để có ý kiến kịp thời trên lĩnh vực Ban phụ trách. 

3. Hoạt động khảo sát 

- Khảo sát thực tế một số dự án phục vụ công tác thẩm tra trình kỳ họp 

HĐND tỉnh. 

- Khảo sát một số nhiệm vụ đột xuất lĩnh vực kinh tế ngân sách trình xin ý 

kiến Thường trực HĐND 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 HĐND tỉnh. 

- Khảo sát tình hình bán, cho thuê nhà ở xã hội. 

4. Các hoạt động khác 

- Thường xuyên theo dõi nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, 

công nghệ, tài nguyên và môi trường; kết quả thực hiện kiến nghị trong các báo cáo 

kết quả giám sát, thẩm tra của Ban. 

- Tập trung cao cho hoạt động chất vấn, trong đó lựa chọn những vấn đề 

trọng tâm trọng điểm, có nhiều ý kiến mang tính thời sự, phản ánh tâm tư nguyện 

vọng của cử tri, nhất là các nội dung gắn với thực tiễn hoạt động của từng thành 

viên Ban; góp phần giúp HĐND tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá 

trình điều hành.  

- Tham gia các phiên họp, hội nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức; 

tham dự các hội nghị, hội thảo, các cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm do Quốc 

hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân các tỉnh bạn tổ chức.  

- Tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

trên lĩnh vực phụ trách; các thành viên Ban tham dự tiếp công dân tại các địa 

phương đảm bảo theo các quy định. 
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Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình 

công tác, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt 

động  phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 

tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban mong muốn 

tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, 

HĐND, sự đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự phối hợp giữa các Ban 

HĐND tỉnh và các địa phương, các cơ quan chức năng liên quan./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ4. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuý Nga 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

CÁC VĂN BẢN CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  

BAN HÀNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 

I. KẾ HOẠCH 

1. Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 21/01/2022 về hoạt động năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Kế hoạch số 63/KH-HĐND ngày 21/3/2022 tổ chức Đoàn khảo sát, trao 

đổi, học tập kinh nghiệm mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh 

miền Trung. 

3. Kế hoạch số 77/KH-HĐND ngày 07/4/2022 khảo sát tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình 

phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030. 

II. BÁO CÁO THẨM TRA VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN KHÁC 

1. Báo cáo số 38/BC-HĐND ngày 16/02/2022 thẩm tra việc phân bổ vốn 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021. 

2. Báo cáo số 47/HĐND ngày 25/02/2022 thẩm tra về xử lý tồn tại, vướng 

mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án đoạn đường từ Quốc lộ 1A vào 

Khu tái định cư phường Kỳ Liên (đường D3). 

3. Văn bản số 49/HĐND ngày 28/02/2022 về việc đề nghị báo cáo kết quả 

hoạt động của Khu Kinh tế tỉnh. 

4. Báo cáo số 56/BC-HĐND ngày 07/3/2022 thẩm tra về việc mua sắm xe 

ô tô chuyên dùng cho Báo Hà Tĩnh và Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định 

cư thị xã Kỳ Anh. 

5. Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 29/3/2022 thẩm tra về việc mua sắm xe 

ô tô phục vụ công tác chung cho Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND - 

UBND huyện Vũ Quang. 

6. Báo cáo số 76/BC-HĐND ngày 06/4/2022 thẩm tra việc bổ sung định 

mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho Văn phòng Huyện ủy và Văn 

phòng HĐND - UBND huyện Lộc Hà. 

7. Văn bản số 78/HĐND ngày 07/4/2022 về việc đề nghị báo cáo kết quả 

thực hiện phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.  

8. Văn bản số 91/HĐND ngày 15/4/2022 đề nghị cung cấp số liệu phục vụ 

cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

9. Thông báo số 125/TB-HĐND ngày 06/5/2022 Chương trình khảo sát 

phục vụ Phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030. 
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10. Báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 13/5/2022 thẩm tra về việc mua sắm 

máy đào chuyên dùng cho Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng và Môi trường đô thị thị 

xã Kỳ Anh. 

11. Báo cáo số 166/BC-HĐND ngày 06/6/2022 thẩm tra về việc mua sắm 

xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh. 

12. Báo cáo số 176/BC-HĐND ngày 10/6/2022 thẩm tra việc mua sắm xe 

ô tô phục vụ công tác chung cho Hội nông dân tỉnh. 

  



9 

PHỤ LỤC SỐ 02 

CÁC VĂN BẢN BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH THAM MƯU  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 

1. Văn bản số 41/HĐND ngày 18/02/2022 về việc phân bổ vốn thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021. 

2. Văn bản số 50/HĐND ngày 01/3/2022 về xử lý tồn tại, vướng mắc liên 

quan đến giải phóng mặt bằng dự án đường D3. 

3. Văn bản số 60/HĐND ngày 09/3/2022 về việc mua sắm xe ô tô chuyên 

dùng cho Báo Hà Tĩnh và Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư thị xã Kỳ 

Anh. 

4. Văn bản số 72/HĐND ngày 01/4/2022 về việc mua sắm xe ô tô phục vụ 

công tác chung cho Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Vũ Quang. 

5. Kế hoạch số 75/KH-HĐND ngày 05/4/2022 tổ chức giải trình tại phiên 

họp thứ 9 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 

6. Văn bản số 81/HĐND ngày 08/4/2022 về việc bổ sung định mức sử 

dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng 

HĐND - UBND huyện Lộc Hà. 

7. Văn bản số 104/HĐND ngày 25/4/2022 về việc ban hành Nghị quyết 

kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSĐP năm 2021 theo 

trình tự, thủ tục rút gọn. 

8. Văn bản số 144/HĐND ngày 18/5/2022 về việc mua sắm máy đào 

chuyên dùng cho Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng và Môi trường đô thị thị xã Kỳ 

Anh. 

9. Văn bản số 171/HĐND ngày 09/6/2022 về việc mua sắm xe ô tô 

chuyên dùng phục vụ công tác cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

10. Văn bản số 195/HĐND ngày 22/6/2022 về việc mua sắm xe ô tô phục 

vụ công tác chung cho Hội nông dân tỉnh. 

 



PHỤ LỤC SỐ 03 

CÁC NỘI DUNG THẨM TRA CỦA BAN TẠI KỲ HỌP THỨ 05, THỨ 06, 

THỨ 07 VÀ THỨ 08 HĐND TỈNH KHÓA XVIII 
 

I. KỲ HỌP THỨ 05 

1. Báo cáo số 29/BC-HĐND ngày 27/01/2022 thẩm tra Quy hoạch phân 

khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu Kinh tế Vũng 

Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000. 

2. Báo cáo số 30/BC-HĐND ngày 27/01/2022 thẩm tra Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà 

Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

3. Báo cáo số 31/BC-HĐND ngày 27/01/2022 thẩm tra Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công được 

quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 

và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 27/01/2022 tóm tắt các báo cáo thẩm 

tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khoá XVIII.  

II. KỲ HỌP THỨ 06 

1. Báo cáo số 108/BC-HĐND ngày 27/4/2022 thẩm tra Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách địa phương năm 2021.  

2. Báo cáo số 109/BC-HĐND ngày 27/4/2022 thẩm tra Tờ trình và Dự 

thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

3. Báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 27/4/2022 thẩm tra Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

4. Báo cáo số 111/BC-HĐND ngày 27/4/2022 thẩm tra Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và 

chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2022. 

5. Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 27/4/2022 thẩm tra Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác. 

6. Báo cáo số 113/BC-HĐND ngày 27/4/2022 tóm tắt các báo cáo thẩm 

tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. 

III. KỲ HỌP THỨ 07 

1. Báo cáo số 196/BC-HĐND ngày 23/6/2022 thẩm tra Tờ trình và Dự 

thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết 

số 69/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND tỉnh. 
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IV. KỲ HỌP THỨ 08 

1. Báo cáo số 241/BC-HĐND ngày 13/7/2022 thẩm tra tình hình thực 

hiện phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công 06 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022. 

2. Báo cáo số 242/BC-HĐND ngày 13/7/2022 thẩm tra Tờ trình và Dự 

thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phẩn bổ ngân sách 

Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. 

 3. Báo cáo số 243/BC-HĐND ngày 13/7/2022 thẩm tra Tờ trình và Dự 

thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Báo cáo số 245/BC-HĐND ngày 13/7/2022 thẩm tra Tờ trình và Dự 

thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 245/2020/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh. 

5. Báo cáo số 246/BC-HĐND ngày 13/7/2022 thẩm tra Tờ trình và Dự 

thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

6. Báo cáo số 247/BC-HĐND ngày 13/7/2022 thẩm tra Tờ trình và Dự 

thảo Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

7. Báo cáo số 248/BC-HĐND ngày 13/7/2022 thẩm tra Tờ trình và Dự 

thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và 

chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2022. 

8. Báo cáo số 249/BC-HĐND ngày 13/7/2022 thẩm tra Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác. 

9. Báo cáo số 250/BC-HĐND ngày 13/7/2022 tóm tắt các báo cáo thẩm 

tra. 
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