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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh 

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế -  Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, Quy chế hoạt động của 
HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Kinh tế - 
Ngân sách đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên Ban theo từng vị trí, điều kiện công tác, tổ chức hoạt động theo chế độ 
tập thể và quyết định theo đa số. Các đồng chí lãnh đạo chuyên trách có trách 
nhiệm triển khai thực hiện chương trình hoạt động hàng quý, tháng và giữ vai trò 
điều hành trực tiếp các hoạt động của Ban, giữ mối liên hệ, cung cấp thông tin cho 
các thành viên Ban. Thực hiện điều hoà, phối hợp hoạt động với các ban của 
HĐND tỉnh và duy trì họp giao ban với Thường trực HĐND tỉnh. 

Trong 5 năm qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh không ngừng đổi mới, 
cải tiến phương pháp làm việc, tăng cường khảo sát thực tế nắm thông tin, chất 
lượng báo cáo ngày càng nâng lên rõ rệt, thể hiện cao tinh thần trách nhiệm của 
Ban đối với nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
báo cáo HĐND tỉnh kết quả hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể 
như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 là cơ quan 

chuyên môn của HĐND tỉnh, được bầu tại kỳ họp thứ nhất (tháng 06/2016) có 07 
thành viên, gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 05 
ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Số lượng thành viên và cơ cấu của Ban giữ ổn định 
từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tạo thuận lợi trong tổ chức các hoạt động của Ban.

Trưởng ban và Phó Trưởng ban đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, phát huy 
tinh thần trách nhiệm trong điều hành các hoạt động. Đa số thành viên Ban đã tham 
gia tích cực và đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng từ 
thực tiễn của địa phương, giúp cho Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ
1. Về tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp
Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Ban đã tham gia đầy đủ và tích cực với tinh 

thần trách nhiệm, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung 
chương trình kỳ họp, nhất là các nội dung thống nhất về các báo cáo, tờ trình, đề án 
trên lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết 



2

định tại kỳ họp1 có liên quan đến nhiệm vụ thẩm tra. Ban kinh tế - ngân sách đã 
trực tiếp tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét khoảng 334 báo cáo, đề án, tờ 
trình do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại các kỳ họp thuộc lĩnh vực do 
Ban phụ trách, chiếm tỷ lệ khoảng 66,2% so với tổng số các nội dung trình kỳ họp. 
Các nội dung tham mưu đảm bảo các cơ chế, chính sách, ban hành đúng thẩm 
quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương và khả năng cân đối 
ngân sách của tỉnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

2. Về hoạt động giám sát, khảo sát phục vụ kỳ họp
Ban đã tích cực tham mưu, nghiên cứu các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh 

quyết định, đã thành lập 20 Đoàn giám sát, khảo sát2, tổ chức 112 cuộc làm việc 
với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để thu thập thông tin, làm cơ sở 
thẩm tra các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
dự toán thu chi, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư công 
hằng năm; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch tài chính của các Quỹ tài chính 
ngoài ngân sách; phê duyệt quyết toán ngân sách hằng năm; quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất, giá đất, bảng giá đất; danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách 
tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016 - 2020; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; quy 
định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách 
cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức 02 hội nghị, hội thảo 
chuyên sâu trên các lĩnh vực3; đã tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét thông 
qua 153 nghị quyết (chưa bao gồm 45 nội dung được đưa vào 10 nghị quyết kỳ 
họp) trong tổng số 340 nghị quyết HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ (chiếm 
45% số nghị quyết đã ban hành), cụ thể trên các lĩnh vực:

a) Lĩnh vực kinh tế tổng hợp
- Về lĩnh vực tài chính - ngân sách: Ban đã tham mưu HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân 
sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân 
sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, để làm cơ sở xây dựng định 
mức trong dự toán phân bổ cho các cấp ngân sách; phê duyệt quyết toán ngân sách 
và quyết định dự toán ngân sách hằng năm, điều chỉnh, cắt dự toán ngân sách cho 
phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trên địa bàn; quyết định phương án phân 
bổ nguồn vượt thu, cải cách tiền lương, nguồn dự phòng trung hạn thuộc vốn ngân 
sách trung ương; quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài 

1 Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3 năm 2021, HĐND tỉnh đã tổ chức 22 kỳ họp thường lệ và chuyên đề
2 Năm 2016: 02 Đoàn; năm 2017: 03 Đoàn; 2018: 03 Đoàn; năm 2019: 03 Đoàn; năm 2020: 07 Đoàn; 
năm 2021: 02 Đoàn.
3 Hội nghị tham vấn “Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về đổi mới, phát triển kinh tế hợp 
tác, hợp tác xã và hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Hội thảo về 
cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách 
địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
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nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh; định mức thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh; quy 
định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc 
thẩm quyền của HĐND tỉnh; giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh; 
giải thể quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ do hoạt động không hiệu 
quả; quyết định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu 
tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện đầu tư trực 
tiếp và cho vay trong từng giai đoạn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà 
nước của các quỹ có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

- Về lĩnh vực đầu tư: Ban đã tập trung các hoạt động giám sát về tình hình 
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, cho ý kiến đối với tình hình thực hiện kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 – 2025. Giám sát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của 
tỉnh, nhằm tham mưu HĐND tỉnh xem xét quyết định phương án phân bổ vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản hằng năm và đề ra giải pháp tăng cường chất lượng công tác 
quản lý vốn đầu tư, nợ đọng xây dựng cơ bản….Ngoài ra, Ban đã thẩm tra, tham 
mưu HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu 
tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C; phân bổ kế hoạch vốn cho các 
dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư, dự án chuẩn bị đầu tư; bổ sung vào kế hoạch đầu 
tư công trung hạn và bố trí vốn thực hiện một số dự án; cho ý kiến về giãn kế 
hoạch đầu tư, giảm kế hoạch vốn một số dự án, công trình sử dụng ngân sách tỉnh 
trong tình hình đại dịch Covid -19 ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa 
bàn, phù hợp khả năng thu ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.

Tăng cường đôn đốc tiến độ thi công các dự án, nhiều công trình quan trọng, 
có tính chất liên vùng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, thúc đẩy lan toả phát triển từ 
thành thị đến nông thôn, kết nối giữa đồng bằng và miền núi, cũng như giữa các 
tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung, hình thành mạng lưới giao thông thông 
suốt từ Quốc lộ đến tỉnh lộ; từ trung tâm tỉnh lỵ đến tất cả các huyện, thành phố và 
trung tâm các xã; hạ tầng các đô thị, các hạ tầng thiết yếu phục vụ y tế giáo dục, 
các dự án phục vụ dân sinh từng bước đầu tư, nâng cấp, mở rộng đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ phát triển các 
vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng ven biển và trung du miền núi.

b) Lĩnh vực kinh tế ngành
- Về tài nguyên, môi trường:
Đã tham mưu HĐND giám sát chuyên đề về chấp hành quy định pháp luật 

trong lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với 
một số dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh và ban hành nghị quyết về một số nhiệm 
vụ, giải pháp lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
Qua đó, tạo hành lang pháp lý trong quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 
kiểm soát chặt chẽ các dự án có sử dụng đất lúa, nhất là đất lúa dọc Quốc lộ, tỉnh 
lộ, huyện lộ trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm, nâng cao chất lượng hiệu quả 
sử dụng đất trên địa bàn. Ngoài ra, Ban tham mưu HĐND tỉnh xem xét, quyết định 
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điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 
2016 – 2020 tại một số địa phương; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.

Giám sát tình hình quản lý nhà nước về quy hoạch, cấp phép hoạt động khai 
thác mỏ đất san lấp, khai  thác cát sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng trên địa bàn 
tỉnh. Qua giám sát đã kiến nghị các giải pháp, trên cơ sở đó các ngành đã xây dựng 
đề án chống thất thu từ hoạt động khai thác khoáng sản. Tham mưu HĐND tỉnh 
quyết đinh về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 
dụng khoáng sản; điều chỉnh quy hoạch lại các loại rừng; cơ chế khuyến khích đầu 
tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh; quy định tỷ 
lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ, dự án trong hoạt động kinh 
tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh, giám sát tình 
hình thực hiện xả thải ra môi trường đối với các nhà máy, xí nghiệp tại các khu, 
cụm công nghiệp.

- Về lĩnh vực xây dựng: Tham mưu HĐND tỉnh quy định cơ chế khuyến 
khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh; về 
chương trình phát triển nhà ở, cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự 
án nhà ở khu dân cư, khu đô thị. Qua giám sát đã từng bước chấn chỉnh, hoàn thiện 
các quy trình, thủ tục thực hiện các dự án nhà ở, đặc biệt là Khu đô thị mới Điện 
Nam – Điện Ngọc, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở phù hợp với nguồn lực 
nhà nước và xã hội, là cơ sở để phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhà ở theo 
quy định của Luật Nhà ở. Đề ra các giải pháp quản lý sử dụng nhà ở, nhằm đảm 
bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế, tăng trưởng dân số và xây dựng 
nhà ở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương dành quỹ đất 
cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 
quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, trong đó 
đặc biệt quan tâm tới quỹ đất đến bố trí tái định cư, quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng 
và chỉnh trang đô thị. Xác định rõ việc ưu tiên bố trí 20% quỹ đất ở để thực hiện 
các dự án nhà ở xã hội trên diện tích đất ở trong các dự án nhà ở thương mại theo 
quy định của pháp luật.

- Về lĩnh vực nông nghiệp: Ban đã chủ trì, tham mưu HĐND tỉnh giám sát 
chuyên đề về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới; qua đó, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên 
canh đó, Ban đã thẩm tra, tham mưu HĐND tỉnh quyết định các nội dung khác 
như: Cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; quy 
định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, Ban đã tiến hành giám sát, thẩm tra trình HĐND tỉnh xem xét, quy 
hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam; điều chỉnh quy hoạch thủy điện vừa và 
nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển giao 
thông vận tải; một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã 
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Điện Bàn và huyện Núi Thành; đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và 
đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh.

3. Về hoạt động giám sát chuyên đề
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tăng 
cường hoạt động giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực; đã thành lập 04 Đoàn 
giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng vốn tại các quỹ tài 
chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; tình hình quản lý, khai thác, chế 
biến, sử dụng mỏ khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh; giám sát công tác quản lý, đầu 
tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018; giám sát 
tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp 
tác xã và hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2013 - 2018. 

Qua giám sát, đã đánh giá sâu những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; qua đó, kiến nghị khắc phục những mặt 
tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ 
đạo điều hành, quản lý nhà nước; kiến nghị đánh giá toàn diện về tình hình hoạt 
động, quản lý, hiệu quả sử dụng vốn của 17 Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
Quỹ; đồng thời tăng vốn điều lệ cho một số Quỹ hoạt động hiệu quả, phục vụ phát 
triển kinh tế tập thể, hợp tác, kinh tế nông nghiệp, nông thôn; cơ cấu lại việc phân 
bổ vốn đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp theo hướng tăng vốn đầu tư từ nguồn 
vốn ngân sách tỉnh, trong bối cảnh vốn đầu tư từ nguồn ODA sẽ bị sụt giảm; đè 
xuất các cơ chế đảm bảo thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, 
nông thôn; quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi; khảo sát chặt chẽ nhu cầu sử 
dụng cát làm vật liệu xây dựng thông thường  làm cơ sở đề xuất điều chỉnh, bổ sung 
quy hoạch và cấp phép khai thác cát phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tình trạng 
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiều lần; tiếp tục rà soát quy hoạch mỏ đi đôi với 
hoàn chỉnh quy hoạch bến thủy nội địa, bãi tập kết; kiên quyết đóng cửa các mỏ 
không có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định, tiếp nhận cát không rõ nguồn gốc, 
không sử dụng hóa đơn trong mua bán cát. Kiến nghị đánh giá việc thực hiện Nghị 
quyết HĐND tỉnh liên quan đến kinh tế hợp tác, trên cơ sở đó, ban hành cơ chế, 
chính sách mới về phát triển kinh tế hợp tác, HTX; kiên quyết chỉ đạo xử lý, 
chuyển đổi, giải thể các HTX yếu kém, nhất là các HTX thành lập theo tiêu chí 13 
của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhưng hoạt động kém hiệu quả hoặc dừng 
hoạt động lâu ngày.

Phần lớn những kiến nghị của Ban sau giám sát được các cơ quan, đơn vị liên 
quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Báo cáo của Ban được HĐND tỉnh đánh giá cao, 
các kiến nghị, đề xuất giải pháp qua giám sát được HĐND tỉnh xem xét đưa vào 
các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết kỳ họp.

4. Hoạt động khảo sát những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện 
nghị quyết
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Ban đã chú trọng tăng cường hoạt động khảo sát theo chuyên đề tập trung vào 
những vấn đề trọng tâm, cử tri quan tâm như: khảo sát về bổ sung khu vực có 
khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng 
sản, các khu vực mỏ đất san lấp tại một số địa phương; khảo sát về bổ sung quy 
hoạch khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; các dự án thuộc 
danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng; việc triển khai thực hiện các Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; kết quả 
thực hiện một số đề tài khoa học, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn 
tỉnh; chương trình phát triển đô thị loại V tại các huyện Nam Trà My, Nông Sơn, 
Tây Giang. Đồng thời, Ban đã xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát thực tế và làm 
việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh theo 
chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh4. Tại các buổi khảo sát và làm việc, Ban đã 
kịp thời có kiến nghị, đề xuất cụ thể với các cơ quan, các ngành và địa phương 
nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện tốt 
các chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Sau khảo sát, Ban đã xây dựng báo cáo, 
trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh 
theo đề nghị của UBND tỉnh. 

Ngoài ra, Ban đã tổ chức làm việc với các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 
dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, các Sở Y tế, Giao thông - Vận tải, Giáo dục và Đào tạo nhằm thu 
thập thông tin, xây dựng báo cáo phục vụ phiên họp giải trình của Thường trực 
HĐND tỉnh về chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện 
các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Tổ chức làm 
việc với một số cơ quan, đơn vị5 về tình hình sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
của các nhà tài trợ nước ngoài. Qua đó, kiến nghị tổ chức đánh giá toàn diện tình 
hình triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn nước ngoài trong thời gian qua, 
phối hợp rà soát toàn bộ hạng mục dự án có sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
nước ngoài (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại có đối ứng 
ngân sách) để nắm rõ tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân, hiệu quả kinh tế - xã 

4 khảo sát tình hình thực hiện dự án đường 129 từ cầu Cửa Đại đi sân bay Chu Lai; khảo sát dự án Phòng khám đa 
khoa khu vực Chà Val, huyện Nam Giang; khảo sát 02 dự án Cầu Sông Khang và đường từ xã Quế Thọ, Bình Sơn, 
xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đi huyện Tiên Phước và dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bui, 
huyện Bắc Trà My; khảo sát một số trường THPT đề nghị tăng tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất để đầu tư đạt chuẩn; khảo sát 02 dự án đường giao thông liên kết vùng Phước Thành- Trà My, Trà My- Phước 
Thành liên quan đến công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; khảo sát một số 
dự án đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư; khảo sát về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án nhà ở 
khu dân cư, khu đô thị; khảo sát tuyến đường ĐT609, dự án Tuyến đường trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện 
Ngọc (ĐT 603 nối dài), lý trình: Từ Km1+680 đến Km2 + 280 theo hình thức đối tác công - tư (PPP), tuyến đường 
giao thông nông thôn từ Km62+400 QL14D vào Khe Zum thuộc xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, 
tuyến đường giao thông nông thôn từ Km62+400 QL14D vào Khe Zum thuộc xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh 
Quảng Nam; khảo sát một số công trình, dự án đề nghị thực hiện thủ tục đất đai; khảo sát tình hình triển khai các dự 
án trọng điểm;  …  
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn
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hội, tác động môi trường... Trên cơ sở đó, kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem 
xét điều chuyển, cắt giảm hoặc dừng kỹ thuật đối với các hạng mục chưa thật sự 
cần thiết; đồng thời, đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng 
vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

5. Về hoạt động thẩm tra
Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã chủ động xây dựng kế 

hoạch, tổ chức giám sát, khảo sát thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, quy định 
pháp luật liên quan nhằm thẩm tra các nội dung trình kỳ họp đảm bảo tính hợp 
hiến, hợp pháp, sát với tình hình thực tế. Trong nhiệm kỳ qua, Ban đã ban hành 
169 báo cáo thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp. Hoạt 
động thẩm tra của Ban được tiến hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, phát huy được 
trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều ý kiến khách quan, thẳng thẳn, thể hiện trách nhiệm 
cao của các thành viên Ban. Báo cáo thẩm tra của Ban trình tại các kỳ họp HĐND 
tỉnh có tính phản biện cao, giúp các đại biểu HĐND tỉnh có nhiều thông tin để xem 
xét, quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo 
đó, trên cơ sở xem xét nội dung do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình và báo 
cáo thẩm tra của Ban, trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã ban hành 153 nghị quyết 
trên các lĩnh vực do Ban phụ trách6.

6. Các hoạt động khác
Về giám sát giải quyết các vấn đề đột xuất, phát sinh giữa các kỳ họp HĐND 

tỉnh, trong nhiệm kỳ đã tổ chức nhiều giám sát, khảo sát, hội nghị của Ban và 
Thường trực HĐND tỉnh về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại các đơn vị, địa 
phương, kết hợp nghiên cứu báo cáo của các ngành có liên quan trập trung vào 
những vấn đề trọng tâm như: phương án phân bổ nguồn tiết kiệm chi và nguồn 
vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2016 còn lại; việc điều chỉnh cơ chế phân cấp 
nguồn thu, tỷ lệ điều tiết các khoản thu nợ thuế từ năm 2016 trở về trước của các 
Công ty vàng nộp ngân sách năm 2017; phương án phân bổ vốn theo chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; phương án 
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019 còn lại; sửa đổi, bổ sung tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; rà soát các nội dung liên quan việc cắt giảm 
dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu; phương 
án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021; chủ trương 
thống nhất phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách năm 2019, năm 2020 chưa 
phân bổ; chủ trương tiếp tục giải ngân đến 31/12/2020 đối với kế hoạch vốn ngân 
sách tỉnh năm 2018; việc tạm dừng trích lập Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử 
dụng đất; bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công; chủ trương sử dụng đất 
lúa dọc quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và 
một số vấn đề khác trên lĩnh vực do Ban phụ trách. Kết thúc các đợt giám sát, khảo 
sát  đều kịp thời ban hành báo cáo gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để ban hành 

6 Năm 2016: 20 nghị quyết; năm 2017: 26 nghị quyết; năm 2018: 22 nghị quyết; năm 2019: 29 nghị quyết; năm 
2020: 37 nghị quyết; năm 2021 (kỳ họp 21 và 22): 21 nghị quyết
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các kết luận gửi đến HĐND tỉnh và UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và phối hợp 
triển khai thực hiện.

Tham mưu có chất lượng nội dung phiên họp giải trình của Thường trực 
HĐND tỉnh về chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện 
các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Qua đó, đề xuất, 
kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công trong thời gian 
đến. Xây dựng kế hoạch, làm việc với các ngành thu thập các dữ liệu liên quan 
chuẩn bị cho phiên giai trình về về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy 
hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Tham gia các Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 7, các đoàn giám sát, 
khảo sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, Kiểm toán Nhà nước Khu vực III, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Thông qua việc 
tham dự đầy đủ các hoạt động trên, lãnh đạo chuyên trách Ban có thêm điều kiện 
nắm bắt, cập nhật thông tin phục vụ cho công tác chuyên môn của Ban. Lãnhđạo 
ban đã trực tiếp xây dựng các chuyên đề và làm báo cáo viên các hội nghị tập huấn 
nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND các cấp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt 
động và uy tính của cơ quan Thường trực HĐND tỉnh. Cùng với các ban của 
HĐND tỉnh tham mưu nội dung tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND các 
tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 tại Quảng Nam 
và tham dự các hội nghị giao ban tại một số tỉnh trong khu vực. Tổ chức Đoàn 
công tác của Ban và tham gia cùng các Đoàn công tác của các ban HĐND tỉnh đi 
nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Nam và phía Bắc; 
tham gia các Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh thăm và làm việc với Hội 
đồng dân biểu tỉnh Nagasaki, Nhật Bản và nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh 
nghiệm, khảo sát thực tế nhà máy xử lý rác tại một số tỉnh phía Bắc.

II. Đánh giá chung
1. Những mặt đạt được
Trong nhiệm kỳ qua, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách  

và thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND có nhiều thay đổi và ngày càng 
được hoàn thiện. Theo đó, khối lượng công việc của Ban đảm nhiệm ngày càng 

7 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc chấp hành quy định pháp luật 
về lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với một số dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; đầu tư, 
xây dựng khu tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Đoàn giám sát chuyên đề của 
Thường trực HĐND tỉnh về: tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018; mạng 
lưới y tế cơ sở trên địa bàn các huyện  miền núi của tỉnh; công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh phí đào tạo của 
các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý trong các năm học 2015-2016 và 2016-2017; tình hình 
khai thác và phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, 
thị trấn nghỉ việc theo Chỉ thị số 79; chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt 
động không chuyên trách và các hội ở cấp xã, thôn khối phố trên địa bàn tỉnh; Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND 
tỉnh về: tình hình thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ huy động từ sự đóng góp của người dân ở xã, phường, thị trấn 
(gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh; tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử 
dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh.
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lớn, nhưng Ban luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng 
đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; cùng với sự chỉ đạo, điều hành linh 
hoạt, hiệu quả của lãnh đạo Ban, sự nỗ lực, cố gắng đầy trách nhiệm của các 
thành viên Ban; sự phối hợp tích cực của các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND 
tỉnh, các ngành, địa phương trong tỉnh nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
góp phần quan trọng vào sự thành công chung hoạt động của HĐND tỉnh; giúp 
HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp với tình 
hình thực tiễn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện 
cơ chế, chính sách đã ban hành.

Nhìn chung các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết lĩnh vực Kinh tế - 
Ngân sách trình các kỳ họp HĐND tỉnh được thực hiện đúng theo Luật định, nội 
dung thẩm tra chủ yếu tập trung vào những vấn đề quan trọng nhằm cụ thể hóa 
việc thực hiện các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển 
ngành do Trung ương, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy ban hành. Cách 
làm mới của Ban Kinh tế ngân sách của nhiệm kỳ này là từng bước cải tiến, đổi 
mới hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động trên cơ sở tập trung tổng hợp tình 
hình, số liệu qua công tác giám sát, khảo sát thực tế, khảo sát chuyên đề để làm 
nguồn thông tin đầu vào phục vụ thẩm tra nội dung trình kỳ họp; chủ động nghiên 
cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến phản biện trước khi làm việc với các ngành, địa 
phương nhằm rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo mà dành thời gian tổ chức 
khảo sát tại cơ sở để nắm bắt thêm thông tin. Vì vậy, chất lượng báo cáo thẩm tra 
của Ban ngày càng được nâng lên, thể hiện rõ những chính kiến của Ban, nêu được 
những vấn đề có tính bức xúc, cấp thiết của địa phương để trình HĐND tỉnh xem 
xét, quyết định. Các nghị quyết do Ban trình sau khi ban hành được UBND và các 
cơ quan hữu quan triển khai thuận lợi, sát thực tiễn, góp phần tạo lập khuôn khổ 
pháp lý cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết đạt được, hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách nhiệm 

kỳ qua vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế, đó là: Số lượng các báo cáo, tờ trình, 
đề án và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình tại các kỳ họp 
HĐND tỉnh khá lớn, nội dung chuyên môn sâu, tác động đến nhiều cơ quan, địa 
phương, nhưng thời điểm UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn gửi đến Thường 
trực HĐND tỉnh thường là rất chậm so với Luật định gây khó khăn cho công tác 
thẩm tra và hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh; một số cuộc giám 
sát của Ban gần kỳ họp do thời gian ngắn, chủ yếu là nghe các báo cáo, chưa có 
điều kiện để sâu sát hơn với tình hình thực tế; nhiều nội dung thẩm tra, giám sát 
của Ban phát hiện nêu ra nhưng do điều kiện và khả năng cân đối ngân sách địa 
phương còn khó khăn nên chưa bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các biện pháp 
nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong thực hiện các giải phát 
phát triển kinh tế, xã hội.

Cơ cấu các thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm, nên một số thành 
viên chưa dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Ban theo kế hoạch đề 
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ra; các thành viên Ban tham gia các hoạt động chưa đều. Do đó, phần nào ảnh hưởng 
đến hoạt động của Ban.

III. Bài học kinh nghiệm
1. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ đòi hỏi các thành viên Ban 
Kinh tế - Ngân sách phải tự trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên 
môn, năng lực công tác về lĩnh vực kinh tế và ngân sách, nắm vững các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến 
công việc, am hiểu tình hình thực tiễn của địa phương, nắm vững kỹ năng thẩm tra, 
giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; cùng với đó là sự lãnh đạo, 
điều hòa linh hoạt của Thường trực HĐND …….”

2. Ban hành quy chế hoạt động của Ban, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng 
trách nhiệm của từng thành viên Ban nhằm đảm bảo mọi mặt công tác của Ban đều 
có người phụ trách, chịu trách nhiệm. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm và huy 
động sự đóng góp của từng thành viên đối với hoạt động của Ban.

3. Hoạt động thẩm tra trình kỳ họp phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động 
tiếp cận sớm nội dung dự kiến trình kỳ họp ngay từ bước đầu; nghiên cứu, lựa 
chọn cơ quan, đơn vị, địa phương để giám sát, tăng cường đi khảo sát thực tế, thu 
thập thông tin, đánh giá tác động của chính sách, sự phù hợp với quy định, đặc 
điểm của từng địa phương, khu vực, sự đồng thuận của các cấp, các ngành, địa 
phương và Nhân dân; nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau cần xem xét 
những nhân tố tác động, thể hiện rõ tính phản biện, đề xuất phương án xử lý để 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Trong hoạt động giám sát cần lựa chọn nội dung giám sát, tập trung những 
vấn đề nổi cộm, bức xúc; nghiên cứu đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, 
chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan để lựa chọn đối tượng cần giám sát; xây 
dựng nội dung đề cương báo cáo chi tiết. Tổ chức họp Đoàn giám sát để thu thập ý 
kiến đóng góp vào đề cương nhằm đảm bảo thu thập thông tin đầy đủ, xây dựng 
báo cáo kết quả giám sát chất lượng. Tăng cường giám sát trực tiếp, kiểm tra thực 
địa, hạn chế giám sát thông qua báo cáo. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị chịu sự giám 
sát gửi báo cáo đúng thời gian quy định và đề cương đề ra, kịp thời gửi đến thành 
viên Đoàn giám sát nghiên cứu trước khi tiến hành làm việc.

Đối với một số nội dung giám sát có tính chuyên đề liên quan đến chất lượng 
công trình, dự án, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ… có thể mời thêm 
các chuyên gia, nhà khoa học tham gia Đoàn giám sát. Kiến nghị qua giám sát phải 
làm rõ trách nhiệm xử lý và giải quyết những bất cập theo thẩm quyền của từng cơ 
quan, đơn vị, địa phương. Sau giám sát phải thường xuyên theo dõi việc thực hiện 
của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

5. Chú trọng việc tập huấn, nâng cao kỹ năng hoạt động và kịp thời cung cấp 
kiến thức, thông tin cần thiết cho đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu là thành viên 
các ban của HĐND. Bên cạnh đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao 
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năng lực, trình độ của bộ phận tham mưu, giúp việc nhằm đáp ứng ngày càng cao 
yêu cầu tham mưu, phục vụ hoạt động cơ quan dân cử.

IV. Kiến nghị, đề xuất:
1. Đối với Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội:
Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát khi chậm 

hoặc không thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị sau giám sát của cơ quan 
HĐND để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát.

2. Đối với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh cần thường xuyên xem xét kết quả giám sát của các 

Ban của HĐND tỉnh để có kiến nghị UBND tỉnh giải quyết kịp thời về những vấn 
đề có tính cấp bách. Kết quả Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 
các báo cáo giám sát của các ban của HĐND sẽ tạo điều kiện để công tác hậu giám 
sát của các ban HĐND ngày càng nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả.

Hằng năm, chỉ đạo UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của 
HĐND tỉnh đã ban hành; kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, 
Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh. Tăng cường khảo sát thực tế để có 
thêm thông tin, làm cơ sở đánh giá hiệu quả, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện nghị quyết và các kiến nghị sau giám sát.

3. Đối với UBND tỉnh
Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng trong xây 

dựng các đề án, báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh; kịp thời theo dõi, tham mưu 
trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền của 
HĐND tỉnh theo quy định của Trung ương.

Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kịp thời triển khai thực hiện các Nghị 
quyết của HĐND tỉnh ban hành. Hằng năm hoặc theo từng giai đoạn, chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá các cơ chế, chính sách của 
HĐNd tỉnh đã ban hành, nhằm kịp thời chấn chính, bổ sung các cơ chế chính sách 
chù phù hợp với thực tiễn. 

Gửi hồ sơ các nội dung trình kỳ họp kịp thời, đảm bảo thời gian theo quy định 
nhằm tạo thuận lợi cho Ban trong hoạt động thẩm tra.

4. Đối với sở, ngành
Tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu, phối hợp lập, thẩm định, cho ý 

kiến đối với các nội dung trình HĐND tỉnh. Tăng cường khảo sát thực tế, đánh giá 
hiện trạng, nâng cao chất lượng trong tham mưu các nội dung trình HĐND tỉnh.

Chú trọng công tác theo dõi, kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của Trung 
ương nhằm kịp thời triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; tạo hành lang pháp lý 
trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
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Phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ các đợt giám sát, 
khảo sát của Ban đảm bảo đầy đủ nội dung, có chất lượng và đúng thời hạn theo 
yêu cầu.

5. Đối với Văn phòng HĐND tỉnh
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn của 

bộ phận giúp việc cho Ban để làm tốt công tác tham mưu toàn diện, bao quát hơn 
nữa trên các lĩnh vực hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, kính báo cáo HĐND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Ủy viên Ban KTNS, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu: VT, TH (Châu)

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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