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CHƯƠNG TRÌNH
Hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế-Xã hội
HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
_________________
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác chuẩn bị
cho kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI; Căn cứ Chương trình hoạt động năm
2021 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện, Ban KT-XH báo cáo chương trình
hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 như sau:
1. Công tác phối hợp, chuẩn bị các kỳ họp
- Ban KT-XH HĐND huyện phối hợp cùng các Ban HĐND huyện tham gia
ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm 2021 và
các kỳ họp chuyên đề.
- Tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND
huyện trình HĐND huyện tại các kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND
huyện.
- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban trong 6 tháng cuối năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban KTXH năm 2021, chương trình hoạt động
của Ban năm 2022.
2. Hoạt động giám sát, khảo sát
2.1 Giám sát Thường xuyên.
- Giám sát việc thực hiện các các nghị quyết của HĐND huyện về phát triển
KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh; Nghị quyết về thu chi ngân sách; nghị quyết
về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện và các nghị quyết
chuyên đề của HĐND huyện năm 2021.
- Giám sát UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện
tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước trong và sau kỳ
họp thứ 2, thứ 3, HĐND huyện khóa XXI.
2.2 Giám sát chuyên đề
- Tổ chức thực hiện 02 cuộcgiám sát chuyên đề:
+ Chuyên đề 1: “Việc thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng
lúa giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo theo Nghị định
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35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và Nghị định số 62/2019/NĐCP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị
định số 35/2015/NĐ-CP”.
+ Chuyên đề 2: “Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước trong và
sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI”.
2.3 Tham gia phối hợp giám sát
- Bố trí thành viên của Ban KTXH tham gia các cuộc giám sát của HĐND,
Thường trực HĐND huyện khi có yêu cầu; phối hợp với các Ban của HĐND
huyện tổ chức giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên một số nội dung, lĩnh
vực khi được Thường trực HĐND giao.
- Ngoài ra, tùy theo tình hình cụ thể, Ban sẽ phối hợp với các đơn vị thực
hiện một số hoạt động giám sát chuyên đề khác liên quan đến tình hình chấp hành
các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực KT-XH.
2.4 Khảo sát.
Trong 6 tháng cuối năm 2021 Ban KT-XH tổ chức từ 01đến 02 cuộc khảo
sát thuộc lĩnh vực Kinh tế- Xã tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị để phục vụ
cho công tác thẩm tra các báo cáo (khi cần thiết) và công tác chuẩn bị nội dung
chương trình giám sát năm 2022.
3. Các hoạt động khác
- Tham dự đầy đủ các kỳ họp và cuộc họp của Thường trực HĐND, UBND
huyện khi được mời theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện giao.
- Thực hiện lịch tiếp công dân theo sự phân công của TT HĐND huyện.
- Thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định và theo dõi, giám sát việc giải quyết
các kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực hoạt động của Ban.
- Nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp
luật mới của Nhà nước; tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi
học hỏi kinh nghiệm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho công tác của Ban.
Trên đây là Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm năm 2021 của Ban
Kinh tế- Xã hội./.
Nơi nhận:
- TT.HĐND huyện;
- TT.UBMTTQ huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.
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