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HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

BAN KINH TẾ- XÃ HỘI                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
                   

  Số:      /BC-BKTXH                                     ĐăkHà, ngày      tháng 11  năm 2022  

 

BÁO CÁO 

Tình hình tổ chức, hoạt động  năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 

của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân ngày 20/11/2015; 

Thực hiện Thông báo số 42/TB-TTHĐND, ngày 21/10/2022 của Thường 

trực HĐND huyện về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được phân công, Ban Kinh tế - Xã hội 

Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ công 

tác năm 2023 cụ thể như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 

Tình hình tổ chức và hoạt động năm 2022 

------------ 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

1. Cơ cấu, tổ chức: 

Đầu nhiệm kỳ 2021 -2026, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện đã 

phê chuẩn số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần Ban Kinh tế - Xã hội gồm: 05 

thành viên, trong đó: 01 Trưởng ban kiêm nhiệm, 01 Phó Trưởng ban chuyên trách 

và 03 ủy viên kiêm nhiệm; Nữ 01 đồng chí. về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đại 

học 03 đồng chí; Thạc sỹ: 02 đồng chí; về lý luận chính trị, cao cấp 05 đồng chí.  

2. Chế độ làm việc: 

Ban hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, làm việc theo chế độ tập 

thể và quyết định theo đa số. Luôn tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên thực 

hiện tốt quy chế hoạt động và nhiệm vụ chuyên môn được giao. 

Lãnh đạo Ban thường xuyên giữ mối quan hệ, cung cấp thông tin, tư liệu và 

lắng nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên. Trước khi quyết định các vấn đề 

quan trọng, Ban đều tổ chức họp các thành viên để thảo luận và đi đến thống nhất 

tập thể. 

3. Thuận lợi, khó khăn: 

3.1. Ưu điểm: Thành viên của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND đều là cán bộ, 

công chức thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể, bí thư thị trấn. Trưởng Ban là Ủy 

viên BTV Huyện ủy, có 03 Huyện ủy viên, có am hiểu lĩnh vực công tác, vì thế có 

đóng góp nhất định trong hoạt động thẩm tra, giám sát và tiếp thu, phản ánh ý kiến 

cử tri thông qua hoạt động của Ban. Phó Ban hoạt động chuyên trách, có điều kiện 
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nghiên cứu chuyên sâu, do đó việc tham mưu, định hướng các nội dung hoạt động 

cơ bản thuận lợi, phù hợp với tình hình thực tiễn. 

3.2. Khó khăn: Hầu hết thành viên của Ban đều hoạt động kiêm nhiệm, công 

tác trong các lĩnh vực khác nhau, mặc dù có kinh nghiệm, nhưng chỉ có thể chuyên 

sâu một vài lĩnh vực, trong khi đó Ban có rất nhiều nhiệm vụ, nội dung hoạt động 

trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều vấn đề mang tính chuyên môn, nghiệp vụ 

sâu do đó khi tham gia các hoạt động của Ban gặp một số khó khăn. Mặt khác, do 

kiêm nhiệm nên thời gian tham gia hoạt động của một số thành viên Ban chưa 

nhiều, thường không đầy đủ nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động 

chung. 

         II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp.  

Tham gia đầy đủ phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để 

thống nhất nội dung, thời gian tổ chức 02 kỳ họp chuyên đề (Tháng 8 và tháng 10), 

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; kỳ họp thường kỳ thứ 4; 

thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kỳ họp thường kỳ của 

Thường trực HĐND; tích cực tham gia thảo luận, góp ý đối với những nội dung 

thuộc lĩnh vực phụ trách dự kiến trình kỳ họp của HĐND huyện, chương trình 

giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân huyện. 

Các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu trong hoạt động 

tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, cùng với tổ ĐB HĐND huyện tại đơn vị ứng cử tiếp 

nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm 

quyền xem xét và giải quyết. Tích cực nghiên cứu, thảo luận về tham gia các báo 

cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp. 

2. Thực hiện chức năng  giám sát, khảo sát: 

2.1. Giám sát tại kỳ họp: 

Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện và cơ quan chức năng là 

hoạt động giám sát chủ yếu của HĐND huyện tại các kỳ họp. Trong hoạt động này, 

Ban đã thực hiện khá linh hoạt. Trên cơ sở ý kiến cử tri, những thông tin, tài liệu 

có được từ hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, từ thực tiễn công việc đang 

đảm nhận, lãnh đạo và các thành viên Ban đã tích cực thảo luận tại tổ thảo luận và 

hội trường, đóng góp ý kiến liên quan đến lĩnh vực phụ trách và  trên toàn diện các 

mặt công tác.  

Bên cạnh đó, giám sát thông qua hình thức chất vấn và trả lời chất vấn cũng 

được các thành viên Ban hết sức quan tâm. Các nội dung chất vấn được đại biểu và 

cử tri đồng tình, được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện những ý kiến chất 

vấn thẳng thắn, trách nhiệm, có tính thuyết phục cao, hầu hết các kết luận chất vấn 

được UBND huyện tiếp thu có hướng khắc phục. 

2.2. Giám sát trực tiếp và chuyên đề: 

Trong năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã chủ động, tích cực 

trong hoạt động khảo sát, giám sát với các đoàn giám sát của Thường trực HĐND, 
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các Ban của HĐND huyện: Tham gia 04 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện1; tham gia 14 cuộc giám sát, khảo sát của các Ban Pháp 

chế2, Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện3; xây dựng kế hoạch và tổ chức 07 

cuộc giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội: (Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 18/NQ-HĐND ngày 08/8/2019 về việc cho chủ trương thực hiện dự án đầu tư 

tại thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring; Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch 

trồng rừng từ năm 2021; Giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, 

đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở, đăng ký 

biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên 

địa bàn huyện; Giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí trang bị mới, cập nhập 

phần mềm trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến thời điểm giám sát; Giám sát công 

tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022;  Giám sát về 

tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cho năm học mới 2022-2023 của 

các đơn vị trường học trên địa bàn; Khảo sát việc triển khai thực hiện các kiến 

nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện qua một số cuộc khảo sát, giám sát 

trong năm 2021). 

 Qua giám sát, khảo sát Ban cũng đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, 

hạn chế, khó khăn của các đơn vị; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục 

các khó khăn, tồn tại một cách phù hợp4.  

Nhìn chung, hoạt động giám sát được thực hiện đúng quy định, quy trình. 

Thành viên của Đoàn giám sát đã phát huy trách nhiệm, nghiên cứu kỹ vấn đề, qua 

quá trình làm việc đã nắm bắt được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các 

đơn vị, địa phương, từ đó kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương liên quan kịp thời có những giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó 

khăn và hỗ trợ cho các địa phương thực hiện hiệu quả hơn. Đồng thời, thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. 

                                           
1 Bao gồm: Giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về phê 

duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và Nông 

thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện; Giám sát việc 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND huyện; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/1019 về ban hành Phương án sử 

dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2020 
2 Ban Pháp chế: 9 cuộc. 
3 Ban dân tộc: 05 cuộc 

4
 Kết quả giám sát tại Báo cáo số: 09 /BC-HĐND ngày 08/3/2022 về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/8/2019 về việc cho chủ trương thực hiện Dự án khai thác quỹ đất khu vực 3.7 thôn 

Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà; báo cáo số 30/BC-HĐND ngày  9/5/2022 về Tình hình quản lý, sử dụng 

kinh phí thực hiện công tác quy hoạch,  đăng ký đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2019 - 2022 

của đoàn giám sát Ban KT- XH HĐND huyện; Báo cáo số 28 ngày 06/5/2022 về Kết quả giám sát về việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch hỗ trợ trồng rừng trên địa bàn huyện năm 2021;  Báo cáo số 105 /BC-BKTXH ngày 4 /10/2022 

về tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cho năm học mới 2022-2023 của các đơn vị trường học trên địa 

bàn; báo cáo số 106 /BC-BKTXH ngày 13 /10/2022 về kết quả thực hiện giám sát công tác quản lý thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022 của đoàn giám sát Ban KT- XH HĐND huyện; Báo cáo 123 /BC-BKTXH, 

ngày 14/11/2022 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện qua một số cuộc khảo sát, giám sát trong năm 2021 
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3. Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thường kỳ và kỳ họp 

phát sinh đột xuất.  

Chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra 54 Tờ 

trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp phát sinh đột xuất, trình kỳ họp chuyên 

đề; kỳ họp thường lệ thứ 4, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-

2025 của Ủy ban nhân dân huyện, các ngành trình Hội đồng nhân dân huyện về 

lĩnh vực kinh tế, xã hội để phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành của Ủy ban nhân dân huyện (Có các danh mục báo cáo thẩm tra kèm theo) 

Để công tác thẩm tra các văn bản đạt chất lượng, Ban Kinh tế - Xã hội đã 

phân công cho từng thành viên nghiên cứu và khảo sát các nội dung liên quan, 

nghiên cứu hồ sơ, làm việc với các phòng, ban liên quan trên cơ sở quy định của 

pháp luật để xây dựng báo cáo thẩm tra có chất lượng, làm cơ sở cho đại biểu 

HĐND xem xét, quyết định. Các báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp đều đảm 

bảo chất lượng, phân tích đầy đủ tình hình và kiến nghị những vấn đề sát, đúng 

thực tế, góp phần tích cực vào việc chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót của 

các cơ quan, đơn vị.  

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri:  

 Thành viên của Ban tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các  

kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện theo quy định. Thông qua tiếp xúc cử tri các 

thành viên có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng, 

kiến nghị của cử tri, báo cáo với cử tri hoạt động của kỳ họp, phổ biến giải thích 

các Nghị quyết HĐND, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết 

đó. Lãnh đạo Ban tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội trước và sau 

kỳ họp các kỳ họp Quốc hội khóa XV. 

5. Các hoạt động khác 

Ban đã tham dự đầy đủ các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách do các 

cơ quan, đơn vị và địa phương mời. 

Lãnh đạo Ban dự họp Thường trực HĐND huyện định kỳ và tham gia ý kiến 

vào các nội dung trình giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND. 

Tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện theo 

quy định. Đồng thời tham gia tiếp công dân tại đơn vị ứng cử hàng tháng. 

 Tham gia Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm 

kỳ 2021-2026. Xây dựng Chương trình giám sát năm 2022 của Ban; Đề xuất 

chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện. 

Tham gia đầy đủ phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để 

thống nhất nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp thường kỳ, các kỳ họp phát sinh 

đột xuât, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện; thành viên của Ban tích 

cực tham gia thảo luận, góp ý đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách dự 

kiến trình kỳ họp của HĐND huyện, chương trình giám sát, khảo sát của Hội đồng 

nhân dân huyện. 

Các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu trong hoạt động 

tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp, cùng với tổ đại biểu HĐND huyện tại đơn vị ứng 

cử tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan chức năng 
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có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Tích cực nghiên cứu, thảo luận để tham gia 

các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp. 

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC: 

Trong năm 2022, Ban đã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động với: 

Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện; các cơ quan và tổ chức hữu 

quan của huyện; giữa Ban với HĐND cấp xã, thị trấn; các Ban của HĐND một số 

huyện, các xã, thị trấn; với cơ quan tham mưu, giúp việc trong các hoạt động khảo 

sát, giám sát và trao đổi công việc chuyên môn.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Ưu điểm: 

Dưới sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện, trong năm 2022, Ban KT- XH HĐND huyện  đã tổ chức thực hiện hoàn 

thành tốt chương trình công tác đề ra; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo 

luật định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. 

Hoạt động giám sát, khảo sát từng bước được đổi mới, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả; tập trung vào những nội dung, vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận và 

cử tri quan tâm. Qua giám sát, khảo sát đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, khó khăn 

tồn tại và nguyên nhân; xác định rõ giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục thực hiện tốt 

mục tiêu đề ra. 

Báo cáo thẩm tra của Ban về lĩnh vực phụ trách đã thể hiện tính phản biện 

cao, nêu rõ quan điểm, chính kiến và giải pháp cụ thể, đa số ý kiến của Ban đã 

được Ủy ban nhân dân huyện và các ngành tiếp thu, giải trình làm rõ.  

Tập thể Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện luôn đoàn kết, có tinh thần trách 

nhiệm cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

 * Hạn chế: 

+ Một số thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tham gia chưa đầy 

đủ các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban.  

+ Việc tham gia ý kiến của các thành viên Ban đối với công tác thẩm tra các 

nội dung trình kỳ họp HĐND huyện còn hạn chế. 

 * Nguyên nhân: 

  Hầu hết thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND kiêm nhiệm; một số đồng 

chí chưa sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị để tham gia thường xuyên các hoạt 

động khảo sát, giám sát của Ban. Các thành viên của Ban chưa dành nhiều thời 

gian nghiên cứu tài liệu phục vụ cho hoạt động giám sát, khảo sát và thẩm tra.  
 

PHẦN THỨ HAI 

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2023 
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1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề của Ban. 

Theo dõi kết quả giải quyết việc thực hiện những nội dung kiến nghị qua giám sát 

của Ban; chủ động khảo sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ 

trách. 

2.  Tham gia đầy đủ các đoàn giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân theo chương trình 

giám sát. 

3. Tham dự các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Tổ 

chức thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trình các kỳ họp của HĐND huyện. Tham 

gia các công việc đột xuất theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

 4. Tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Trước và sau 

kỳ họp thứ 6, 7 với hình thức phù hợp để báo cáo kết quả kỳ họp của HĐND huyện 

và trước kỳ họp thứ 6,7 để thông báo nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp; tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước mỗi kỳ họp và ý kiến tham gia vào các đề án, 

báo cáo trình tại các kỳ họp HĐND huyện khóa VI theo Luật định. 

          5. Duy trì chế độ sinh hoạt của Ban theo quy chế hoạt động, nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của các thành viên, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động 

của  Ban. 

6. Thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch của Ban đề ra, tham gia 

chuẩn bị tốt các kỳ họp; tổ chức các cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị 

quyết theo đúng quy trình của Luật. Thực hiện tốt Nghị quyết HĐND huyện về 

Chương trình hoạt động giám sát năm và Chương trình của Ban Kinh tế - Xã hội. 

7. Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng 

của cử tri. 

 Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công tác 

năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  

- TT HĐND huyện (b/c);                                                                             KT.TRƯỞNG BAN 

- Ban KTNS, VH-XH HĐND tỉnh (b/c);                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN                            
- UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện;      

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP, Ban KTXH.       

                                                                                                              

                                                                                             Phạm Thị Điệp 
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DANH MỤC 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2022 

( Kèm theo Báo cáo số      /BC-BKTXH ngày    /11/2022 về tình hình hoạt 

động năm 2022) 

 
1..Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 309/TTr-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc xin chủ trương phân khai nguồn thu sử dụng đất phân 

cấp ngân sách huyện năm 2021 (bố trí đối ứng đầu tư các công trình; 

2. Báo cáo thẩm tra tờ trình 311/TTr-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương ngân sách  huyện 

năm 2021 để chi hỗ trợ các trường hợp f0,f1 đã hoàn thành cách ly y tế và hỗ  trợ 

thêm các trường hợp là trẻ em, người cao tuổi thuộc diện f0,f1 tại  các khu cách ly 

tập trung  huyện quản lý để phòng, chống dịch  covid trên địa bàn huyện (đợt 10, 

đợt 11, đợt 12). 

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 17/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc xin ý kiến đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự xã Hà Mòn và Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Ngọk Wang. 

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc cho ý kiến sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương để 

chi hỗ trợ các trường hợp F0,F1 đã hoàn thành cách ly y tế và hỗ trợ thêm các 

trường hợp là trẻ em thuộc diện F1 tại các khu cách ly tập trung  để phòng, chống 

dịch Covid 19 trên địa bàn huyện (đợt 15,16); 

5. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 27/01/2021 về xin điều 

chỉnh tổng mức đầu tư và quy mô đầu tư  xây dựng công trình: Trường TH&THCS 

xã Đăk Ui và Trường Mẫu Giáo xã Ngọk Wang (trường chính); 

 6 .Báo cáo thẩm tra Tờ trình 71/TTr-UBND ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc xin phân khai nguồn vốn đầu tư năm 2021 chuyển sang năm 2022 

thực hiện 

 7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình 72/TTr-UBND ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện và dự thảo Nghị quyết về thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy 

hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2035; 

Báo cáo thẩm tra Tờ trình 73/TTr-UBND ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về về xin phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện 

năm 2021;  

8. Báo cáo thẩm tra Tờ trình 77/TTr-UBND Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

về chủ trương đầu tư các dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực 

phía Đông tại thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring và dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát 

triển quỹ đất khu vực phía Tây Quốc lộ 14 tại thôn Tân Lập B và thôn Kon Hnông 

Yôp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà. 

       9. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc xin ý kiến đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa thay mới 

các tấm đan đã hỏng, tấm chắn rác, nạo vét hố ga trên trục đường 24/3, đường Hà 

Huy Tập; 
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10.Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc xin điều chỉnh kinh phí thực hiện quy hoạch; 

        11.Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 17/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc xin phân khai nguồn kinh phí từ Nhà tài trợ Công ty cổ 

phần tập đoàn CMH Việt Nam để triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum; 

12.Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 11/5/2022 của UBND 

huyện về việc cho ý kiến chủ trương sửa chữa các phòng học, công trình vệ sinh và 

trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 

13.Báo cáo thẩm tra Báo cáo 622/BC-BKTXH về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 

14.Báo cáo thẩm tra Báo cáo 603 ngày 30/6/2022 về quyết toán ngân sách 

và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021.  

15.Báo cáo thẩm tra Tờ trình 146/TTr-UBND ngày 30/6/2022, dự thảo Nghị 

quyết về quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021.  

16.Báo cáo thẩm tra Tờ trình 148/TTr-UBND ngày 04/7/2022, dự thảo Nghị 

quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 dự 

án: Đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện 

cấp huyện tại thôn Đăk Wek, xã ĐăkPxi.   

17.Báo cáo thẩm tra Tờ trình 141/TTr-UBND ngày 26/6/2022 và dự thảo 

Nghị quyết về việc bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 – 2025 (Các công trình đầu tư hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 

Đăk Hring). 

18. Báo cáo thẩm tra Tờ trình 100/TTr-UBND ngày 25/6/2022, dự thảo 

Nghị quyết về việc thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết trung tâm thị 

trấn Đăk Hà (khu vực Đông Bắc trung tâm thị trấn Đăk Hà), huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum;   

19. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 25/6/2022, dự thảo 

Nghị quyết về việc thông qua nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết Làng du lịch cộng 

đồng Kon Trang Long Loi, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum.  

20. Báo cáo thẩm tra Báo cáo số 528/BC-UBND ngày 10/6/2022 về thực 

hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 

2022.  

21.Báo cáo thẩm tra Tờ trình 130/TTr-UBND ngày 14/6/2022 và dự thảo 

Nghị quyết về việc phân khai kinh phí tài trợ thực hiện quy hoạch (Phân khai 

nguồn kinh phí từ Nhà tài trợ Công ty cổ phần tập đoàn CMH Việt Nam để triển 

khai thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Tổ dân 

phố 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). 
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22. Báo cáo thẩm tra Tờ trình 129/TTr-UBND ngày 14/6/2022  và dự thảo 

Nghị quyết về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện quy hoạch (Điều chỉnh giảm 300 

triệu đồng trên tổng số 750 triệu đồng dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch của 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng sang bổ sung có mục tiêu cho UBND các xã Ngọk Wang, 

Đăk Ui để thực hiện lập đồ án quy hoạch). 

23.Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 309/TTr-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc xin chủ trương phân khai nguồn thu sử dụng đất phân 

cấp ngân sách huyện năm 2021 (bố trí đối ứng đầu tư các công trình 

24. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 6/7/2022 và dự thảo 

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

25. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương sử dụng 

kinh phí để sửa chữa các phòng học, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị giáo dục, 

nâng cấp phần mềm quản lý tiền lương và các nhiệm vụ phát sinh khác. 

26. . Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ 

và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà; 

27. . Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ 

và vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà;  

28. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân khai chi 

tiết nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021;  

29.Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân khai nguồn 

thu sử dụng đất ngân sách huyên năm 2022; 

30. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết 

số 64/2021/NQHĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà quy 

định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực để đầu tư xây 

dựng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Đăk Hà và các xã đạt 

nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025;  

31. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án hỗ trợ 

phát triển cây Mắc ca trên địa bàn huyện giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn huyện; 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp 

đường Trường Chinh, TDP 1, thị trấn Đăk Hà, Hạng mục: Nền, mặt đường;  

32. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán kinh 

phí bồi thường giải phóng mặt bằng làm thao trường bắn sang các nhiệm vụ chi 

Quân sự - Quốc phòng khác năm 2022;  

33. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 danh mục sửa chữa hội trường trực tuyến 

và nhà công vụ của UBND huyện. các phòng học, công trình vệ sinh và trang bị cơ 

sở vật chất cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện;  
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34. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ 

bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

35. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương 

đầu tư và bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Công 

trình: Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà; Hạng mục: Hội 

trường phục vụ họp trực tuyến và các hạng mục phụ trợ khác). 

36. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chủ trương 

phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2022 (đợt 2).  

37. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chuyển 

kinh phí thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng 

ĐBDTTS&MN năm 2022 trên địa bàn huyện. 

        38. Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã  hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.  

39. Báo cáo thẩm tra Báo cáo về thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 

2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.  

40. Báo cáo thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2022.  

41. Báo cáo kết quả thực hiện phương án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng năm 2022 và phương án thực hiện năm 2023.  

42.  Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 

2022.  

43. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương hướng, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.  

44. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách 

địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2023. 

45. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế 

hoạch vốn đầu tư công phân cấp ngân sách huyện năm 2023.  

46. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương 

đầu tư và bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.  

47. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ 

và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2023 

phân cấp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.  

48. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kế 

hoạch xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt tiêu chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024.  

49. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kế 

hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

         50. Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022. 

         51. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh 

nguồn vốn đối với danh mục công trình tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 nguồn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà.  

52. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân khai bổ 

sung kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2022 

(nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ công trình cấp bách và nguồn thu xổ số kiến thiết 

lồng ghép thực hiện nông thôn mới).  
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53. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương bố trí 

vốn sự nghiệp ngân sách huyện năm 2022 để lồng ghép, đối ứng các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.  

54. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua 

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu dân cư tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.  

                                  ------------------------------- 
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