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BÁO CÁO   

Kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh  

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định và chương trình 

hoạt động năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt 

động như sau: 

I. Về kết quả hoạt động năm 2020 

1. Giám sát, thẩm tra trước các  kỳ họp 

Năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định tỉnh khóa XVIII đã tổ chức 

02 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Trước 

mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, căn cứ vào kế hoạch tổ chức kỳ họp của Thường trực 

HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã xây dựng kế hoạch và tiến hành giám 

sát, thẩm tra tại các sở, ngành để thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết 

thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp theo sự phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh: 

- Trước kỳ họp thứ mười ba và mười lăm (kỳ họp giải quyết công việc 

phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh, Ban đã tiến hành thẩm tra các nội dung trình 

HĐND với 30 Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại 02 kỳ họp thuộc 

các lĩnh vực đầu tư, tài chính, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp.  

- Trước kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ 

chức giám sát trực tiếp và giám sát thông qua báo cáo đối với 05 Sở, ngành có 

liên quan; thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, 

trong đó có: 02 báo cáo của UBND tỉnh (Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội 6 tháng cuối năm 2020 tỉnh Nam Định; Báo cáo kết quả thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020); 03 tờ trình và 06 DTNQ của 

UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực: tài nguyên môi trường, đầu tư,... 

- Trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, Ban kinh tế - Ngân sách đã tổ chức 

giám sát trực tiếp 05 Sở, ngành có liên quan; thực hiện thẩm tra 02 báo cáo của 

UBND tỉnh (Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Nam Định; Báo cáo kết 
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quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020); 10 tờ trình, 03 đề án và 35 

DTNQ của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực: đầu tư, tài chính, tài nguyên môi 

trường. 

Hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban đã tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật. Qua nghiên cứu báo cáo và trao đổi, thảo luận tại các buổi giám sát 

trực tiếp, Ban có ý kiến và quan điểm, chính kiến đối với các nội dung trình tại 

kỳ họp thuộc lĩnh vực của Ban. Kết quả thẩm tra được thông qua Thường trực 

HĐND tỉnh. Báo cáo thẩm tra của Ban được xây dựng và trình tại kỳ họp theo 

đúng quy định. 

2. Về giám sát các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách 

Năm 2020, Ban đã giám sát 06 quyết định của UBND tỉnh và 75 Nghị 

quyết của HĐND các huyện, thành phố ban hành tại kỳ họp HĐND huyện, 

thành phố cuối năm 2019, giữa năm 2020 và tại các kỳ họp giải quyết công việc 

phát sinh đột xuất. Nhìn chung, các các quyết định của UBND tỉnh và Nghị 

quyết của HĐND các huyện, thành phố được ban hành đúng thẩm quyền, hình 

thức, trình tự, thủ tục theo quy định, tuy nhiên một số Nghị quyết của HĐND 

các huyện, thành phố còn sai sót về thể thức (như việc đánh số nghị quyết phải 

theo năm, không theo nhiệm kỳ,....), có Nghị quyết còn thiếu nội dung quy định 

về thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết, với các Nghị quyết về phê chuẩn quyết 

toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2019 không gửi biểu mẫu kèm theo ... 

3. Tổ chức khảo sát theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - 

Ngân sách đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 02 cuộc khảo sát: (1) khảo sát tình 

hình thu gom, xử lý chất thải nguy hại tại 05 cơ sở phát thải chất thải nguy hại 

khối lượng lớn và doanh nghiệp có chức năng thu gom xử lý chất thải nguy hại 

(làm việc với các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng), sau khảo 

sát Ban đã xây dựng báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh làm căn cứ để 

Thường trực HĐND tỉnh có văn bản thống nhất với UBND tỉnh về việc miễn 

tiền thuê đất cho các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên 

địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Nam Định, thị trấn thuộc các huyện; (2) 

khảo sát thực tế một số hạng mục thuộc dự án “Bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020” (làm việc với sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn), hoạt động khảo sát nhằm cung cấp thông tin để Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị 

sau giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến 

đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh”, phục vụ phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.  
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4. Tham gia hoạt động giám sát Thường trực HĐND tỉnh 

- Trực tiếp tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát 

chuyên đề về “Tình hình sử dụng kinh phí từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu 

tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-

TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả thực hiện cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020”. 

Sau giám sát, Ban đã tham mưu xây dựng báo cáo kết quả giám sát để Thường 

trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. 

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát thực hiện 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số 

lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công 

nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 

đất kỳ cuối  (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung danh mục công trình, dự án 

phải thu hội đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam 

Định”. Sau giám sát, Ban đã tham mưu xây dựng báo cáo kết quả giám sát để 

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14. 

- Lãnh đạo Ban đã tham gia tích cực hoạt động giám sát chuyên đề của 

Thường trực HĐND tỉnh về “Tình hình quản lý và hoạt động của các cơ sở giáo 

dục mầm non trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến 

năm học 2019-2020”. 

- Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo của UBND tỉnh và các sở, ngành có 

liên quan, Ban đã có quan điểm và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh một số nội 

dung về: (1) kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường 

trực HĐND tỉnh; (2) kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2019; (3) kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu 

HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh; (4) kết quả thực hiện của người trả 

lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và kết quả thực hiện kiến nghị, đề 

nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giám sát kết quả thực hiện của người 

trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh đối với các nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Ban phụ trách. 

- Thực hiện quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh và sự chỉ đạo 

của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban đã nghiên cứu và có ý kiến  đối với 

một số nội dung đề nghị của UBND tỉnh theo sự phân công của lãnh đạo HĐND 

tỉnh, gồm: quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất tỉnh 

thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định; quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2020 để tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt 

hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp 

của hộ gia đình, cá nhân; triển khai và báo cáo kết quả khảo sát thực tế để 
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Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh về điều 

chỉnh chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã hội hóa sử dụng đất 

tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

5. Các hoạt động khác 

- Lãnh đạo Ban thực hiện đầy đủ các buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp 

công dân của tỉnh theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh và các cuộc tiếp 

công dân tại địa bàn ứng cử theo lịch tiếp công dân của huyện.  

- Tham gia Hội nghị tập huấn về kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng 

dân dân do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; Hội nghị trao đổi kinh nghiệm 

giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần 

thứ tám tại Xuân Trường, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

6. Đánh giá chung 

Năm 2020, Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Thường trực HĐND 

tỉnh giao và kế hoạch của Ban đề ra đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trong quá 

trình hoạt động, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách luôn nêu cao tinh thần trách 

nhiệm thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban luôn cố gắng dành thời gian tham 

gia vào hoạt động của Ban. Tính chủ động trong triển khai nhiệm vụ của Ban 

ngày càng được nâng cao. 

Tuy nhiên, do bận công việc chuyên môn nên một vài thành viên Ban 

tham gia chưa đầy đủ các buổi giám sát, thẩm tra; nội dung giám sát chuyên đề 

của Ban chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

1. Hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban 

Năm 2021 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu cử HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh triển khai các 

nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tập trung vào một số nhiệm vụ sau: 

- Giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình 

tại kỳ họp HĐND tỉnh giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo sự phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có). 

- Giám sát các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các 

huyện, thành phố thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; giám sát việc giải quyết 

khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân 

sách (nếu có). 

- Giám sát kết quả thực hiện kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu 

HĐND tỉnh, của người trả lời chất vấn đối với các nội dung liên quan đến lĩnh 

vực Ban phụ trách. 

- Các hoạt động khác: 
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+ Phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh trong 

việc tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp khi có yêu cầu của 

Thường trực HĐND tỉnh. 

+ Tham gia các hoạt động do các Ủy ban của Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức. 

+ Các nội dung khác do Thường trực HĐND tỉnh phân công. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận:  
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Trịnh Minh Đức 
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