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BAO CÁO
Ttnh hinh hoit d9ng cua Ban Kinh te - Xa h9l HBND huyçn
Quy I và k hoch nhim vi II nám 2022
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Thirc hin cong van s 28/HDND-NC, ngày 08/4/2022 cüa HDND huyn
Daklrông ye vic chuân bj ni dung giao ban Qu 1/2022 giüa Thung tric
HDND huyn vOi thuàrng trrc I-IDND các xã thj trân.
I. TInh hInh thirc hin nhim vii qu I nãm 2022
1. Cong tác phi kt hçrp thrc hin nhim vii
- Xây dimg K hoch, Chisong trInh cong tác näm cüa Ban Kinh t - Xâ hi
trInh Thng trirc HDND huyn dé thông nhât ye ni dung, thôi gian, dja diem
giám sat, khão sat theo quy djnh.
- Tham gia các cuc h9p cüa Thixmg trirc HDND djnh ki hang tháng và
dt xuât dê bàn bc, quyêt djnh các van dê, chInh sách cüa dja phuing theo quy
djnh.
- Dii din länh dao Ban tham gia hoat dng giám sat chuyên d cüa các ban
HDND huyn gôm: giám sat ye xây dimg và triên khai th%rc hin quy che lam
vic nhim kS' 202 1-2026 ti UBND các xä A Ngo, Hiic NghI, Mo 0 và Hung
Hip.
- Nghiên ciru tài lieu phiic vii cong tác thm tra, giám sat phçic vii k' hp
chuyên dê k' h9p thu V và giám sat chuyên dê theo chirc näng nhim viii dugc
giao.
2. Hoit dng giám sat chuyên dê:
Giám sat chuyên d là mt trong nhing ni dung quan trçng trong vic th?c
hin các chüc näng, nhim vi cüa Ban Kinh tê - Xã hi theo Lu.t djnh; Ban Kinh
tê - Xâ hi dã xây dçrng Ke hoch và chuân bj to chuxc giám sat chuyên dê ye Vic
Giám sat vic thirc hin Nghj quyêt so 47/NQ-HDNID ngày 14/7/2017 cüa
HDND huyn ye dào tto nghê cho lao dng nông thôn huyn Dakrông giai
doan 2017-202 1 dOi vIi cci quan Phông LDTB&XH, Trung tam GDNN-GDTX
huyn và các xã A Ngo, Triu Nguyen, thj trân Krông Kiang;
Thii gian giám sat vào các ngày 12,13,17 tháng 5/2022.
3. Hoit dng khão sat:
D phiic vi cho cong the thm tra các báo cáo và dr thão Nghj quyt trinh
tai k' hçp thuO'ng 1 giüa näm 2022 cüa HDND huyn. Ban Kinh tê - Xã hi dã
xây dirng ke hotch khào sat tinh hInh thirc hin và hiu qua các cong trInh sua
chüa, khäc phiic khân cap sau mua bão näm 2020: cong trInh nithc sinh hort,

thüy lçii và giao thong th?ñ gian vào các ngày 13,14/4/2022 tti Ban Quãn 1 dir
an dâu tu xay dimg và phát triên qu5 dat huyn; các xã Ta Long, Ta ryt, A Vao,
Ba Lông, Triu Nguyen và khào sat kêt qua giài quyêt kiên, kiên nghj cüa cir
tn ti mt so xã trên dja bàn huyn theo sir phân cong cUa Thuing trrc HDND
huyn.
II. K hoch Quy II nãm 2022
1. Cong tác giám sat, thâm tra các báo cáo, to' trinh phiic viii tii k' h9p
D chun N cho cong tác thm tra các báo cáo, t trInh phiic vii ti kS' hp
giüa näm 2022 cüa HDND huyn, Ban Kinh tê - Xã hi HDND huyn phân
cong cho các thành viên Ban nghiên curu, thu thp thông tin dê thirc hin thâm
tra các ni dung sau: TInh hInh thirc hin thim vii phát triên kinh tê - xâ hi 6
tháng dâu 11am và kê hotch phát triên kinh tê - xa hi 6 tháng cuOi näm 2022;
TInh hInh th1rc hin Dir toán thu chi ngân sách nhà nithc 6 tháng dâu näm và
nhim vii kê hoach 6 tháng cuôi näm 2022; TInh hInh thirc hin dâu tu xây dirng
co bàn 6 tháng dâu nàm và thim vii 6 tháng cuOi näm 2022; Quyêt toán thu
ngân sách nhà nu9c và chi ngân sách dja phi.rang näm 2021và các Dr thão Nghj
trInh ti k' hçp. Thâm tra 6 Dê an theo Nghj quyêt so 81/NQ-HDND huyn
ngày 16/12/2022 gôm:
- D an phát trin chän nuôi trên dja bàn huyn giai doan 2022-2025, djnh
hurng näm 2030;
- Dé an chuong trInh MTQG phát triên KT-XH vüng dOng bào dan tc thiêu
so;
- D an thirc hin chucng trInh MTQG xây dimg NTM dn 2025 djnh huâng
nàm 2030;
- Dé an phát triên trông cay duqc 1iu GD 2022-2025 djnh huàng den näm
2030;
- D an phát trin giáo diic Mn Non, tiu hoc, THCS giai doan 2022-2025 tm
nhIn den näm 2035;
- Dé an tang cithng qua 1 tài nguyen, báo v môi truo'ng và chü dng üng phó
vi biên dôi khi hau giai dotn 2022-2025 djnh hu&ng nãm 2030.
Trtrâc khi din ra kS' hp thi.r&ng 1 Ban Kinh t - Xâ hi sê tin hành hop
Ban de thâm tra các báo cao, th trInh, dir thào Nghj quyêt và các de an nêu trén.
Các thành viên Ban can tham gia các kiên bô sung nhn djnh, dánh giá kêt qua
thirc hin thim v11 cUa các CG quan chuyên mOn, các giài phap thirc hin và de
nghj c quan soin thào giãi trInh mt sO ni dung dê dua vào báo cao thâm tra
cüa Ban trInh Hi dông nhân dan huyn xem xét, quyét djnh.
2. Cong tác phi kt hçrp thiyc hin nhim vii
- Phi hqp vâi các Ban cüa Hi dng than dan huyn thirc hin hot dng
giám sat chuyên de; khâo sat mt sO chuyen de trong näm 2022 và phát sinh
mài.
- Tham gia hoat dng giám sat chuyên d và mOt sé thim vii khác theo s11
phan cong cüa This?mg trirc HOi dông nhân dan huyn.
3. Hott dng giám sat chuyên d:
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Tin hành boat dng giám sat theo k hoach dä Ban hành
4. Hoit dng khão sat:
D phiic vi cho cong tác thm tra các báo cáo và dir thào Nghj quy&
chuyên dê trInh tti kST hçp thixông 1 gii~a näm 2022 cüa HDND huyn. Ban
Kinh tê Xã hi tiên hành khâo sat kêt qua giãi quyêt kiên, kiên nghj cüa ci'r tn
tti mt so xä trên dja bàn huyn; Khào sat tInh hInh thirc hin xir l rae thai tai
bài rae tp trung huyn; khu virc Ta Riit, A Ngo, A Bung và Chq trung tam
huyn (neu can thiêt).
III. Dánh giá chung v các hoit dng:
K& qua thirc hin K hoach cong tác qu I näm 2022, Ban Kinh t Xã hi
HOi dông nhân dan huyn dã chü dng xay drng và to chirc thçrc hin theo dung
kê hoach, ni dung Chucing trInh giárn sat, khào sat dé ra; dã chi dto xây dirng
kê hotch và ljch trInh cong tác c the chuyên dê hoat dng, di,r thão dê cuo'ng
giám sat, khão sat và kê hoich giám sat, khâo sat C%1 the ye ni dung, thai gian,
dja diem, thành phân, to chirc lam vic vOi các dan vj, dja phuang lien quan.
Các cci quan don vj và dja phuong dä tIch circ ph6i hçip tham gia các boat
dng giám sat, khâo sat, thâm tra khi có yêu câu và cung cap day dü các thông
tin can thiêt có lien quan.
Xã hi dä thirc hin nghiêm tue thim vi
Các thành viên Ban Kinh t
duc giao; chü dng bô trI thôi gian, tIch cilc nghiên ciru, tham gia day dü các
hoat dng cüa Ban nên dã hoàn thành cong tác thâm tra, giám sat, khào sat theo
dung tiên d, yêu cau cüa Thu&ig trrc Hi dông nhân dan huyn. Ni dung báo
cáo thâm tra co bàn day dü các thông tin, là diêu kin dê giüp cho Hi dông
nhân dan huyn có co s& xem xét, quyêt djnh các chInh sách cüa dja phuong.
Tuy nhiên, qua thirc hin nhim v11 thm tra, giám sat, kbão sat; Ban Kinh
tê Xã hi thây van con mt sO han chê: khôi luqng cong vic kbá lón, các ni
dung can thâm tra tai các ki hçp nhiêu nhung thñ gian nghiên ciru, thâm tra
không nhiêu nén chat lung báo cáo thâm tra chua sâu.
Trên day là báo cáo tInh hInh boat dng qu I và nhim v1i, k hoach qu II
näm 2022 cUa Ban Kinh tê Xà hi Hi dông nhân dan huyn DakrOng./.
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No'i nhmn:
liT. HOND huyn;
fJB. HDND huyn;
Các thãnh vién Ban KTXH;
Van phong HDND-UBND huyn;
Urn VT, HDND.
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TM. BAN KINH TE xA HQI
KT.TRI15NG BAN
NG BAN
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