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BÁO CÁO  

Kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm  

năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Chương trình hoạt 

động và Chương trình giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2022; 

trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết 

quả hoạt động năm 2022 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Về tình hình tổ chức của Ban  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 11 thành viên 

(Trưởng ban, 01 Phó Trưởng Ban và 09 Ủy viên Ban kiêm nhiệm). Trong năm, một 

số thành viên Ban có sự thay đổi chức danh1, do thực hiện yêu cầu công tác cán bộ.  

2. Về hoạt động giám sát, khảo sát 

Để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nâng 

cao hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đã xây 

dựng Chương trình giám sát2 và Chương trình hoạt động trọng tâm năm 20213. 

a) Hoạt động giám sát chuyên đề của Ban 

Theo Chương trình giám sát năm 2021, Ban thực hiện 02 chuyên đề giám sát: 

(1) Giám sát tình hình quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách của 

tỉnh; (2) Giám sát tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách thực hiện chương 

trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giai đoạn 2019 - 2021. Tuy nhiên, thực 

hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh và để thống nhất về đối tượng, 

thời gian, nội dung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách điều chỉnh và tổ chức giám sát 01 nội 

dung chuyên đề về “Thực hiện quy trình, thủ tục, chính sách trong giải phóng mặt 

bằng thu hồi đất đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh”. Ban đã ban hành Quyết 

định thành lập Đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch và đề cương giám sát; chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết để tiến hành giám sát. Đến nay, các đơn vị được giám sát đã 

hoàn chỉnh báo cáo gửi Ban theo quy định. 

 

 

                                           
1 Như: Đại biểu Phan Hoàng Vũ, giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại biểu Lê Văn Ngời, giữ chức 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh (tại kỳ họp thứ Năm được bầu thành viên UBND tỉnh); đại biểu Mã Minh Tâm, giữ 

chức Giám đốc Sở Xây dựng (tại kỳ họp thứ Bảy được bầu thành viên UBND tỉnh). 
2 Chương trình số 10/CTr-HĐND ngày 24/12/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

3 Chương trình số 02/CTr-HĐND; số 03/CTr-HĐND ngày 20/01/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 
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b) Hoạt động khảo sát 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh4, Ban tổ chức 02 Đoàn 

khảo sát, như sau: 

- Khảo sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chế độ, chính sách và định mức 

phân bổ kinh phí cho hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ đối với Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần, Trung 
tâm Bảo trợ xã hội và Cơ sở cai nghiện ma túy”.  

Qua khảo sát, nắm được tình hình, thực trạng hoạt động của các đơn vị, kết 

quả thực hiện chế độ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp cho hợp đồng lao 

động 161 (HĐLĐ 161); phân tích, đánh giá một số khó khăn, hạn chế, cụ thể là: 

Tiền công của đơn vị ký với HĐLĐ 161 bằng với mức lương hiện hưởng, nhưng số 

tiền thực lãnh của một số lao động thấp hơn trước (do chênh lệch tiền đóng bảo 

hiểm); phương pháp xác định định mức phân bổ cho HĐLĐ 161 của Sở Tài chính áp 

dụng cho cả 03 đơn vị là chưa phù hợp, gây khó khăn về kinh phí cho các đơn vị có 

định mức bình quân cao như Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần, Trung tâm Bảo trợ 

xã hội; có sự chênh lệch tiền công chi trả giữa phương án tính toán của Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội với Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần và Trung tâm Bảo 

trợ xã hội,... 

Ban có Báo cáo5 và trình Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 5/2022 

xem xét, kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh định mức phân bổ kinh phí hoạt động 

thường xuyên cho HĐLĐ 161 của các đơn vị để chi trả chế độ tiền công, kinh phí 

hoạt động phù hợp với tình hình thực tế và đúng theo các văn bản hướng dẫn, đảm 

bảo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao. Qua đó, Thường trực 

HĐND tỉnh đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, đề 

xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh có cơ chế riêng để phân bổ kinh phí cho các đơn 

vị Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần, Cơ sở Cai nghiện ma túy, Trung tâm Bảo 

trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phù hợp với tính chất đặc 

thù của từng đơn vị6. Đến nay, các đơn vị đang tích cực phối hợp, chuẩn bị nội dung, 

quy trình, thủ tục để trình kỳ họp theo quy định. 

- Khảo sát ý kiến phản ánh của cử tri sau Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh về việc 

“Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển thực hiện đấu giá khai thác cây rừng 

trên phần đất giao khoán cho dân không công khai, minh bạch, một số chi phí không 
hợp lý, gây thiệt hại cho người dân”.  

Qua làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan, Ban đánh giá được thực 

trạng, hạn chế, vướng mắc, cụ thể là: Về tỷ lệ phân chia sản phẩm chưa có văn bản 

quy định cụ thể, các đơn vị chủ rừng phải tự thỏa thuận với hộ gia đình, cá nhân 

                                           
4 Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 04/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
5 Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 11/5/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Tình hình thực hiện chế độ chính sách và 

định mức phân bổ kinh phí cho hợp động lao động theo Nghị định số 161/NĐ-CP đối với Trung tâm Nuôi dưỡng 

người tâm thần, Trung tâm bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy. 
6 Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 19/5/2022 về ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Phiên họp tháng 

5/2022. Công văn số 101/HĐND-TT ngày 25/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về chế độ chính sách và định mức 

phân bổ kinh phí cho HĐLD theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 
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nhận khoán, nên mức phân chia khác nhau, thiếu đồng bộ, không thống nhất, dẫn 

đến thắc mắc, khiếu nại. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, giá bán sản phẩm lâm 

sản bị sụt giảm, nên sụt giảm tỷ lệ phân chia, nhưng các khoản chi phí liên quan đến 

khai thác vẫn không thay đổi đã làm giảm sâu thu nhập từ lợi nhuận cây rừng của hộ 

gia đình, cá nhân nhận khoán, dẫn đến bức xúc, phản ánh. Việc thực hiện dân chủ 

trong việc cho bên nhận khoán được chọn nhà thầu chưa đảm bảo. Các phương án 

thiết kế đấu thầu thiếu chính xác, chưa phù hợp với thực tế; sản lượng thiết kế thấp 

hơn so với sản lượng thực tế. Công tác phối hợp, tuyên truyền, triển khai, thực hiện 

các chủ trương về trồng, bảo vệ, phát triển rừng và việc phân chia lợi nhuận sau khai 

thác từng lúc, từng nơi chưa được phổ biến rộng rãi, chưa tận tình giải thích rõ về 

những vấn đề bên nhận khoán bức xúc, quan tâm. Một số đơn vị chủ rừng chưa thực 

hiện tốt việc công khai, minh bạch hoặc niêm yết các văn bản quy định có liên quan 

đến quy trình khai thác cây rừng, bán sản phẩm lâm sản và quyền, lợi ích cho tất cả 

các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trước khi thực hiện khai thác,...  

Qua kết quả khảo sát, Ban có Báo cáo7 và trình Thường trực HĐND tỉnh tại 

phiên họp tháng 5/2022 một số giải pháp, đề xuất để UBND tỉnh, các ngành chức 

năng xem xét, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới, đảm bảo quyền và lợi ích chính 

đáng của cử tri trong lâm phần. Trên cơ sở báo cáo của Ban, Thường trực HĐND 

tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban8; qua đó, 

UBND tỉnh đã có văn bản tiếp thu, chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương triển 

khai thực hiện9. 

c) Giám sát thường xuyên 

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến về tình hình thực hiện hỗ trợ 

cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh10; qua đó, đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

có liên quan rà soát thật kỹ về quy trình, thủ tục, hồ sơ, điều kiện thụ hưởng chính 

sách được quy định tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 của 

HĐND tỉnh về hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn 

tỉnh, để có giải pháp tháo gỡ, chấn chỉnh kịp thời một số khó khăn, hạn chế phát 

sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ. 

- Rà soát, thu thập thông tin về tình hình phân bổ kinh phí chi quản lý hành 

chính, đoàn thể cấp xã để chuẩn bị sửa đổi, hoàn thiện các chế độ, chính sách của 

Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về quy định số 

lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh và nắm tình hình phân bổ 

kinh phí để cân đối chi cho hoạt động của xã và chi bồi dưỡng người tham gia trực 

tiếp công việc của ấp, khóm theo quy định tại điểm đ, khoản 6, Điều 14, Nghị quyết 

                                           
7 Báo cáo số 47/BC-HĐND ngày 20/5/2022 của ban Kinh tế - Ngân sách về Kết quả khảo sát ý kiến phản ánh của cử 

tri sau Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh. 
8 Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 19/5/2022 về ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Phiên họp tháng 

5/2022. 
9 Công văn số 3091/UBND-TH ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai ý kiến kết luận của Thường trực HĐND 

tình và chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh. 
10 Công văn số 151/HĐND-TT ngày 04/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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số 07/2021/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn 

định ngân sách năm 2022 – 2025. 

Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát thường xuyên các lĩnh vực do 

Ban phụ trách theo quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân năm 2015; theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, quản lý, sử dụng và thực hiện dự toán 

ngân sách; thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, rừng.... Theo dõi việc ban hành và thực hiện quyết định của UBND tỉnh, 

nghị quyết của HĐND huyện, thành phố theo quy định của Hiến pháp, luật, văn bản 

QPPL của cơ quan nhà nước ở Trung ương, nghị quyết của HĐND tỉnh; xem xét các 

báo cáo và tình hình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của sở, ngành, địa 

phương; trong đó, đi sâu xem xét, nghiên cứu các văn bản liên quan đến việc thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách. 

d) Về tham mưu hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Ban tham mưu Đoàn 

giám sát của HĐND tỉnh ban hành các văn bản11, chuẩn bị các nội dung, điều kiện 

và phục vụ hoạt động giám sát về “Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh”. 

Qua kết quả giám sát, lãnh đạo Ban chủ động nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng 

Báo cáo của Đoàn giám sát12 và trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua tại phiên 

họp tháng 5/2022. Nội dung báo cáo được Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao, đã 

xác định được những vấn đề trọng tâm của chuyên đề giám sát; đánh giá, phân tích 

tình hình, thực trạng, những mặt đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

trong quá trình triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch đề 

ra. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo kết luận13 và chuẩn bị 

dự thảo nghị quyết về kết quả chuyên đề giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh trình 

kỳ họp thứ Sáu xem xét, quyết nghị. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

ngành chức năng, các địa phương có giải pháp chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại đã 

nêu trong báo cáo; tổ chức thanh tra, xác định trách nhiệm và xử lý, kiểm điểm trách 

nhiệm cụ thể các cá nhân, tổ chức có liên quan; qua đó, UBND tỉnh đã có văn bản tiếp 

thu, chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện14. 

 đ) Về phối hợp giám sát 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban phối 

hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các 

nội dung, điều kiện và phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn 

                                           
11 Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 21/02/2022; Công văn số 29/ĐGS ngày 28/02/2022;.... 
12 Báo cáo số 43/BC-ĐGS ngày 12/5/2022 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và 

quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 
13 Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 24/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về ý kiến kết luận kết quả giám sát 

chuyên đề về “Công tác lập, tổ chức, thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh”. 
14 Công văn số 2931/UBND-NNTN, ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 
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tỉnh Cà Mau”; trong đó, trực tiếp tham mưu nội dung giám sát “thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí” tại một số cơ quan, đơn vị. 

Qua kết quả giám sát, lãnh đạo Ban chủ động nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng 

dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát về nội dung được phân công và trình Thường 

trực HĐND tỉnh thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2022. Nội dung báo cáo 

được Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao, đã xác định được những vấn đề trọng 

tâm của chuyên đề giám sát; đánh giá, phân tích tình hình, thực trạng, những mặt đạt 

được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện, 

cơ bản đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra. Đồng thời, đề xuất cấp thẩm quyền 

xem xét nhiều nội dung trọng tâm, nhiều nội dung khó khăn, vướng mắc thời gian dài chưa 

được tháo gỡ, chấn chỉnh dứt điểm; qua đó, UBND tỉnh đã có văn bản tiếp thu, chỉ đạo các 

ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện15. 

Lãnh đạo Ban tham gia cùng với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND 

tỉnh, các ngành chức năng tỉnh giám sát, khảo sát, kiểm tra về sắp xếp, điều chỉnh, 

sáp nhập ấp, khóm; về sắp xếp, bố trí và chi trả chế độ, chính sách đối với những 

người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm trên địa bàn tình; về tình hình triển 

khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; về tình hình 

xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; về tình hình thực hiện 

một số chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đạo tào. Tham gia Tổ công tác 

kiểm tra, rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường về nguồn gốc đất, hiện trạng và 

tình hình quản lý sử dụng, tại huyện Thới Bình. Tham gia khảo sát Dự án đầu tư hệ 

thống thuỷ lợi Tiểu vùng II, III và V,… 

e) Giám sát tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Thường trực 

HĐND tỉnh, nghe lãnh đạo UBND tỉnh và một số ngành chức năng của tỉnh báo cáo, 

thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, những vấn đề bức xúc 

được dư luận quan tâm. Thông qua đó, lãnh đạo Ban đã có ý kiến trao đổi, đề xuất 

giải pháp đối với các nội dung của từng phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh tiếp 

nhận, nghiên cứu; chủ động phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, đề xuất với Thường 

trực HĐND tỉnh cho ý kiến những vấn đề do UBND tỉnh trình thuộc lĩnh vực Ban 

phụ trách, như: Cho ý kiến xây dựng 14 nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND 

tỉnh16; về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống; về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, 

chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; về hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng cách ly y tế tập 

trung phòng, chống dịch Covid-19; sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, 

                                           
15 Công văn số 7758/UBND-NC, ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của 

Thường trực HĐND tỉnh. 
16 Gồm: (1) Hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; (2) Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh quy định về phí và lệ phí 

trên địa bàn tỉnh; (3) Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; 

(4) Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh; (5) Về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-Cov-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; (6) về phân bổ định mức chi đảm bảo 

cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; (7) quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa 

các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác; cơ chế 

huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025,... 
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kinh doanh, liên kết tại các đơn vị; về chuyển nguồn tăng thu xổ số kiến thiết sang 

năm 2022 tiếp tục sử dụng; sử dụng nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2022 để thực 

hiện các dự án, công trình đã được bố trí kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2021; về 

tạm ứng ngân sách để thanh toán Dự án đầu tư xây dựng,... 

Ngoài ra, Lãnh đạo Ban tham gia các hoạt động chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp 

HĐND tỉnh, cùng với Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thảo luận, đóng góp ý 

kiến vào dự thảo chương trình các kỳ họp, phiên họp; nghiên cứu các văn bản pháp 

lý có liên quan đến nội dung các văn bản trình kỳ họp; theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan chức năng xây dựng văn bản trình tại kỳ họp liên quan đến lĩnh vực kinh tế - 

ngân sách. 

3. Thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh 

Trong năm, Ban đã chủ trì tổ chức 04 Hội nghị thẩm tra 35 văn bản (08 báo 

cáo17 và 27 dự thảo nghị quyết18) trình các kỳ họp theo sự phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh. 

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác thẩm tra, lãnh đạo Ban phân 

công thành viên nghiên cứu, theo dõi, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn được phân công soạn thảo các văn bản để nắm thông tin, tình hình, trao đổi, 

hướng dẫn trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết; tích cực cập nhật, thu thập, 

nghiên cứu thông tin, tài liệu để thẩm tra các văn bản trình kỳ họp đạt yêu cầu, chất 

lượng. Các thành viên Ban trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, đóng góp 

nhiều ý kiến thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế vào các văn bản trình kỳ họp. 

Những ý kiến đóng góp được UBND tỉnh và các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, 

hoàn chỉnh văn bản trước khi trình kỳ họp.  

                                           
17 08 báo cáo, trong đó, trình Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh 03 báo cáo; trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh 05 báo cáo.     
18 27 dự thảo nghị quyết; trong đó: 

     - Trình Kỳ họp thứ Năm 03 dự thảo nghị quyết: (1) Kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và điều chỉnh Kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2021 chuyển sang năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh); (2) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh; (3) Bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 

2022 tỉnh Cà Mau; 

     - Trình Kỳ họp thứ Sáu 12 dự thảo nghị quyết: (1) phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng và khai thác tài sản, kết 

cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; (2) bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh; (3) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh; (4) quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng 

chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; (5) một số 

nghị quyết về bổ sung danh mục, điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư; (6) một số 

nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; (7) phân bổ kế hoạch vốn ngân 

sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; 

(8) phân bổ bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,… 

     - Trình Kỳ họp thứ Bảy 03 dự thảo nghị quyết: (1) Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh); (2) 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; (3) Bổ sung Danh mục dự án thu hồi 

đất năm 2022 tỉnh; 

     - Trình Kỳ họp thứ Tám 09 dự thảo nghị quyết: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023; (2) Dự toán 

ngân sách tỉnh năm 2023; (3) Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2023; (4) Quyết toán ngân sách tỉnh năm 2021; (5) 

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025; (6) Kế hoạch đầu tư công năm 2023; (7) Ban hành Danh 

mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; (8) Phân bổ định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; (9) Quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 
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Báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp ngắn gọn, súc tích, cung cấp nhiều 

thông tin thiết thực, phản ảnh và đánh giá khái quát được nội dung các văn bản được 

phân công phụ trách, nhấn mạnh những vấn đề cần được đại biểu quan tâm, xem xét, 

thảo luận, những ý kiến còn khác nhau,... đã góp phần giúp đại biểu HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định các các vấn đề quan trọng tại kỳ họp, phù hợp với điều kiện thực 

tế địa phương. 

Ngoài ra, lãnh đạo Ban nghiên cứu tài liệu, tham gia Hội nghị thẩm tra do 

Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các văn bản trình các 

HĐND tỉnh. 

4. Các hoạt động khác 

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, các Ban 

HĐND huyện, thành phố và các sở, ngành hữu quan; tích cực nắm bắt tình hình và 

tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, nhất là những khó khăn, bất cập của các ngành, các 

cấp, các địa phương, qua đó kịp thời kiến nghị, phản ánh đến UBND tỉnh và các cấp 

có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Thành viên Ban chủ động tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri, thành 

viên Ban là lãnh đạo Tổ đại biểu HĐND tỉnh tích cực phối hợp với cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan kịp thời triển khai thực hiện lấy ý kiến cử tri trước các kỳ họp 

HĐND tỉnh. Tiếp thu, giải đáp ý kiến cử tri, qua đó, góp phần giải đáp cho cử tri 

những vấn đề nóng, bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm tại địa phương; đồng 

thời, tổng hợp các ý kiến chưa trả lời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có 

ý kiến; thực hiện việc tiếp công dân theo sự phân công của Thường trực HĐND 

tỉnh; tham dự kỳ họp HĐND huyện trên địa bàn ứng cử. Chủ động nghiên cứu văn 

bản, cho ý kiến đối với các nội dung, văn bản của Thường trực HĐND tỉnh và Ban 

Kinh tế - Ngân sách. 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban chủ động 

ban hành kế hoạch và triển khai, thực hiện các quy trình, thủ tục, xây dựng hồ sơ 

Nghị quyết quy định một số chế độ, mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp 

trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, đúng luật định, thiết thực, phù hợp tình hình 

thực tiễn, trình HĐND tỉnh khi đảm bảo đủ điều kiện. 

Tổ chức họp Khối thi đua 18 để bình chọn, xét xếp hạng thi đua – khen thưởng 

năm 2021. Qua Hội nghị tổng kết, các thành viên Khối thi đua 18 thống nhất bình 

chọn, suy tôn Ban Kinh tế - Ngân sách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu Khối thi 

đua và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2021. 

Lãnh đạo Ban tham dự các cuộc họp, hội nghị do, tỉnh, ngành tổ chức, mời19; 

tham gia Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh. Tham gia 

                                           
     19 Dự các cuộc hội nghị, cuộc họp như: Dự khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, dự Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội 

khóa XV; các phiên họp kiểm điểm kinh tế - xã hội hàng tháng của UBND tỉnh; họp Thường trực Tỉnh ủy về chương 

trình, nội dung kiểm tra, giám sát năm 2022; dự họp Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh. Làm việc với Đoàn giám 

sát của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi 

hành. Làm việc, trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường về khu sản xuất, chế biến nông, lâm, hải sản.; họp Hội 

đồng xét duyệt đề cương thyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022; họp Hội đồng xét duyệt đề 

cương thyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022; Hội nghị phản biện xã hội đóng góp ý kiến dự 
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các hoạt động mừng Xuân; thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Kinh 

tế - Ngân sách đã nghỉ hưu nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về thuận lợi  

Được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Đảng đoàn HĐND tỉnh, chỉ đạo, điều 

hành sâu sát của Thường trực HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Văn 

phòng, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQVN tỉnh và các ngành chức năng, địa phương. 

 Công tác lãnh đạo điều hành hoạt động của Ban luôn bám sát vào chương 

trình, kế hoạch; các văn bản của Ban ban hành đều tổ chức lấy ý kiến của thành viên 

Ban để phát huy ý kiến tập thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các hoạt động; 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả theo chương trình, kế hoạch đề ra. 

Thường xuyên giữ mối liên hệ, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho các 

thành viên Ban, đặc biệt là những nội dung liên quan đến hoạt động thẩm tra, giám 

sát... Thành viên Ban có tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, thực hiện tốt 

các nhiệm vụ được phân công; tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia phát 

biểu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại các buổi làm việc. Hoạt động thẩm tra 

không ngừng được cải tiến, nâng cao về chất lượng và hiệu quả, góp phần cùng với 

các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh. 

2. Về khó khăn, hạn chế 

Thành viên Ban được cơ cấu công tác tại nhiều đơn vị khác nhau, từng lúc 

chưa sắp xếp được thời gian các hoạt động của Ban, nên một số thành viên chưa sắp 

xếp công việc tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban.  

Một số văn bản cần xin ý kiến thành viên Ban không được tổ chức họp tập 

trung, chủ yếu xin ý kiến bằng văn bản, từ đó thành viên Ban chưa có nhiều thời 

gian nghiên cứu, thể hiện hết được ý kiến về vấn đề cần xin ý kiến. 

Đối với chuyên đề giám sát của Ban đến nay chưa thực hiện hoàn thành theo 

dự kiến, do ảnh hưởng nhiều nguyên nhân khách quan như phải tập trung chuẩn bị, 

phục vụ chuyên đề giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị cho các 

kỳ họp của HĐND tỉnh, các hoạt động của Ban,...  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt 

được; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào một số nội dung 

trọng tâm, như sau: 

                                                                                                                                          
thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND 

tỉnh; họp Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học năm 2023; họp tham vấn một số nội dung chế độ, chính sách liên 

quan xây dựng dự toán NSNN 2023; Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; khai giảng năm học 2022-2023; họp 

thông qua báo cáo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050,... 
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1. Thực hiện chức năng giám sát thường xuyên thông qua xem xét các báo 

cáo, văn bản ban hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, nghị 

quyết của HĐND cấp huyện. Trong đó, tập trung đi sâu xem xét, nghiên cứu các văn 

bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách.   

2. Ban hành và tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề liên quan đến 

lĩnh vực phụ trách, báo cáo kết quả giám sát theo quy định. Chú trọng theo dõi, 

giám sát những vấn đề quan trọng, bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm, phản ảnh 

qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách. 

Tham mưu HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện và 

quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

3. Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức triển khai thực hiện các đề xuất, 

kiến nghị sau giám sát của Ban đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy 

định của pháp luật. 

4. Chủ trì, phối hợp thẩm tra các văn bản trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh theo 

sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; 

tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh.  

5. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh, các cơ 

quan chức năng để nghiên cứu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh giải quyết kịp 

thời những vấn đề do UBND tỉnh trình thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.  

6. Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản có liên 

quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách (khi có yêu cầu) như: Dự thảo các dự án luật 

của Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, các 

Đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực… 

7. Phối hợp với các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường 

trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các ngành chức năng thực hiện giám sát, khảo 

sát chuyên đề trên địa bàn tỉnh. 

8. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn có liên quan do 

Trung ương, tỉnh tổ chức, mời. Thực hiện chế độ họp Ban và báo cáo kết quả hoạt 

động của Ban theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023./.     

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- BTT. UBMTTQVN tỉnh;                                                                         
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TV Ban KT-NS HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng CT. HĐND; 

- Lưu: VT, LT. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Đương 
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