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BÁO CÁO   

Kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định và dự kiến nội 

dung, chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX báo cáo kết quả hoạt động năm 

2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau: 

I. Về kết quả hoạt động năm 2021 

1. Tổ chức của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

Năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 

2021-2026 đã được kiện toàn về tổ chức, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoạt 

động chuyên trách và 07 thành viên đảm bảo đúng quy định, số lượng, cơ cấu, 

thành phần, phù hợp với nhiệm vụ và lĩnh vực Ban phụ trách. Sau khi được kiện 

toàn, Ban Kinh tế - Ngân sách đã sớm ổn định tổ chức và triển khai các nhiệm 

vụ công tác theo quy định của pháp luật.  

2. Hoạt động giám sát, thẩm tra trước kỳ họp 

Sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ 

chức 02 kỳ họp thường lệ (kỳ họp thứ 2 và kỳ họ thứ 4) và 01 kỳ họp giải quyết 

công việc phát sinh đột xuất (kỳ họp thứ 3). Trước các kỳ họp, Ban Kinh tế - 

Ngân sách đã xây dựng kế hoạch và đã tiến hành thẩm tra 05 báo cáo, 02 đề án 

và 70 dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách theo sự phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh. Ban đã làm việc trực tiếp với các Sở ngành có liên 

quan, đồng thời tổ chức khảo sát một số dự án đầu tư công do UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

Nhìn chung, hoạt động giám sát, thẩm tra trước các kỳ họp đã được thực 

hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật. Các đơn 

vị chịu sự thẩm tra, giám sát đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu đảm bảo nội dung và thời 

gian như trong kế hoạch. Qua nghiên cứu báo cáo và trao đổi, thảo luận tại các 

buổi giám sát trực tiếp, Ban đã có ý kiến và quan điểm, chính kiến đối với các 

nội dung trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực của Ban và được nêu đầy đủ trong báo 

cáo thẩm tra trình tại kỳ họp. Các thành viên hoạt động kiêm nhiệm đã chủ động 

sắp xếp công việc, bố trí thời gian tham gia các hoạt động của Ban. 



3. Giám sát chuyên đề 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề: “Kết quả thực hiện Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP)  giai đoạn 2018-2020” trong tháng 10 năm 2021. 

Ban đã tổ chức giám sát trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, 11 chủ thể thực hiện Chương trình OCOP; giám 

sát thông qua báo cáo đối với UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Sau 

khi giám sát tại các cơ quan, đơn vị, Ban đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát 

chuyên đề trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. 

4. 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 

Từ sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban 

đã thực hiện giám sát 06 quyết định của UBND tỉnh và 72 Nghị quyết ban hành 

tại kỳ họp thường lệ và kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của 

HĐND các huyện, thành phố. Nhìn chung, 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; việc đánh số trang văn bản....), 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 2020 không gửi biểu mẫu kèm theo ... 

5. 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 thực 

tế tình hình thực hiện các dự án: Xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh 

tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Xây dựng tuyến 

đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định; Xây dựng Khu trung tâm lễ hội 

thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định; (2) Khảo sát 

thực tế tình hình thực hiện các dự án: Xây dựng, cải tạo quảng trường Hòa Bình, 

thành phố Nam Định; Xây dựng khu dân cư tập trung Vạn Diệp, xã Nam Phong, 

thành phố Nam Định; Xây dựng khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ, xã 

Nam Phong và xã Nam Vân, thành phố Nam Định; Xây dựng khu dân cư tập 

trung Lương Xá, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định; Cải tạo, nâng cấp 

tuyến đường Hiển Khánh - Tân Khánh, huyện Vụ Bản; Xây dựng tuyến đường 

bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Xây dựng khu dân cư tập 

trung xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng; Xây dựng khu dân cư tập trung Thiên 

Bình xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng. Hoạt động khảo sát nhằm cung cấp 

thông tin để Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra một số dự 

án đầu tư công trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại các kỳ họp 

thường lệ HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 



4. Tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 

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

chuyên đề về “Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng 

đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn các huyện của tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2016-2020”. 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 2021. 

- 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: sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam 

Định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 

của UBND tỉnh Nam Định; việc sử dụng kinh phí đã cắt giảm, tiết kiệm chi 

thường xuyên năm 2021 để bổ sung vào dự phòng ngân sách tỉnh phục vụ công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 

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 lớp tập huấn trực tuyến do Bộ Nội vụ tổ chức về bồi dưỡng kỹ 

năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh. 

- Lãnh đạo Ban đã trực tiếp làm báo cáo viên tại các lớp tập huấn cho đại 

biểu HĐND cấp huyện, xã tại các huyện: Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường. 

6. Đánh giá chung 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban đã chủ động triển khai công việc và 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, mặc 

dù mới tham gia nhưng các thành viên Ban đã luôn cố gắng dành thời gian thực 

hiện nhiệm vụ trong các hoạt động của Ban.  

Tuy nhiên, do bận công việc chuyên môn nên còn có thành viên Ban tham 

gia chưa đầy đủ các buổi giám sát, thẩm tra. Do tình hình của dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp nên một số nội dung giám sát chuyên đề của Ban chưa triển 

khai thực hiện theo đúng kế hoạch. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

1. Hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban 

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



kỳ họp thường lệ và kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh 

(nếu có) theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

- 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 người trả lời 

chất vấn, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đối với 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách. 

- Dự kiến lựa chọn 1- 2 nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ trách để thực 

hiện hoạt động giám sát chuyên đề. 

2. Các hoạt động khác 

- Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình giám sát năm 2022. 

- Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Kinh tế - Ngân sách  

HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- 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 Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 

HĐND tỉnh khi được triệu tập hoặc được mời. 

- 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 2021 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm 

kỳ 2021-2026, Ban Kinh tế - Ngân sách 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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