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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động
năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,
khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân
dân tỉnh năm 2017; kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kinh tế - ngân sách.
Ban kinh tế - ngân sách báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình
công tác năm 2018 của Ban như sau:
I. Kết quả thực hiện các hoạt động năm 2017:
1. Các hoạt động phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh:
Tham gia các hoạt động phục vụ kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường), thứ 5
và thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh như dự họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân
tỉnh; họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp; tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; thẩm tra các nội
dung được phân công; họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp; dự kỳ họp; tiếp
xúc cử tri sau kỳ họp. Tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc
lĩnh vực kinh tế - ngân sách theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh.
2. Hoạt động giám sát, khảo sát:
2.1. Giám sát, khảo sát chuyên đề:
Nội dung 1: Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường
của chi nhánh Công ty TNHH Trung Nhạc. Kết quả giám sát, Ban kinh tế - ngân
sách kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, chỉ đạo các ngành chức năng tăng
cường quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư sản xuất, quản lý đất đai và bảo vệ
môi trường; kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính đối
với Công ty về hành vi thực hiện không đúng theo nội dung giấy chứng nhận
đầu tư của dự án, có biện pháp xử lý phù hợp và nghiêm đối với hành vi vi phạm
pháp luật; kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân
dân thành phố Bến Tre tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật
về bảo vệ môi trường của Công ty và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp
luật.
Sau giám sát, Ban có sự theo dõi và thực hiện kiểm tra việc thực hiện kiến
nghị giám sát kiến nghị, theo đó đã tiếp tục kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi
trường thực hiện xử phạt nghiêm những vi phạm của Công ty TNHH Trung
Nhạc trong lĩnh vực sử dụng đất đai và môi trường; phối hợp với Sở Kế hoạch
và Đầu tư tạm dừng ngay hoạt động của dự án sản xuất của Công ty TNHH

Trung Nhạc tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre để khắc phục sự cố môi trường
do Công ty gây ra.
Nội dung 2: Khảo sát tiến độ triển khai dự án Hồ chứa nước ngọt huyện
Ba Tri đối với Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri. Kết quả khảo sát, Ban kiến
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung phối
hợp thật đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành dự án đưa vào sử
dụng, nhằm sớm phát huy hiệu quả của dự án, phát huy hiệu quả ứng phó biến
đổi khí hậu, giảm tổn thất thiệt hại do xâm nhập mặn, trước mắt là mùa hạn mặn
năm 2017. Kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn trực tiếp kiểm tra giám sát đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh
tiến độ thi công công trình đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng hiệu quả công trình.
Nội dung 3: Khảo sát công tác hỗ trợ khôi phục cây trồng sau hạn mặn
năm 2016; tình hình quản lý đất công, đất bãi bồi và bảo vệ môi trường tại các
cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn huyện Châu Thành. Kết quả khảo sát, Ban
kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo, điều hành các sở, ngành
chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thật tốt nhiệm vụ
quản lý đất đai theo quy định pháp luật nói chung và nói riêng là việc quản lý
đất công, đất công ích, đất bãi bồi ven sông và ven biển. Vấn đề cụ thể là chỉ đạo
xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, về môi trường tại địa bàn huyện Châu Thành.
Nội dung 4: Giám sát Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công
thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê đánh giá về
sự phát triển bền vững của khu công nghiệp Giao Long. Kết quả giám sát, kiến
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trong và ngoài
khu công nghiệp Giao Long nhằm đáp ứng yêu cầu văn hóa – xã hội cho công
nhân lao động trong khu công nghiệp; đầu tư xây dựng trạm quan trắc tự động
cho Trạm xử lý môi trường toàn khu, quản lý và công khai số liệu quan trắc môi
trường cho cộng đồng cùng giám sát. Kiến nghị Ban quản lý các khu công
nghiệp buộc 100% doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp thực hiện tốt
công tác bảo vệ môi trường, thực hiện quan trắc môi trường theo quy định pháp
luật; tiếp tục kêu gọi lắp đầy 100% diện tích công nghiệp toàn khu nhằm phát
huy hiệu quả đầu tư tránh lãng phí, ưu tiên cho dự án sản xuất chế biến hàng
nông thủy sản xuất khẩu.
Nội dung 5: Khảo sát Ủy ban nhân dân xã Quới Sơn về kết quả thực hiện
các kiến nghị giám sát của Ban về ô nhiễm môi trường kênh Lộ Ngang. Kết quả
khảo sát, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành buộc 100% cơ sở sản
xuất kinh doanh thương mại dịch vụ phải thực hiện thủ tục quản lý môi trường
theo quy định pháp luật (báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo
vệ môi trường) và chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường (thu gom xử
lý nước thải, chất thải đạt chuẩn quy định trước khi xả thải ra môi trường); hộ
dân trong khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ có hệ thống
thu gom xử lý nước thải hợp vệ sinh. Hỗ trợ kinh phí nạo vét kênh Lộ Ngang
đảm bảo yêu cầu phục vụ nước cho sản xuất nông nghiệp và giải tỏa nhanh các
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yếu tố tích tụ gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm
những vi phạm gây ô nhiễm môi trường theo quy định pháp luật.
Nội dung 6: Khảo sát Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành về công tác
bảo vệ môi trường của Công ty TNHH A.V.W. Kết quả khảo sát, Ban kiến nghị
Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư có biện pháp tạm dừng
hoạt động một phần của dự án sản xuất gây ra ô nhiễm để ngăn chặn ô nhiễm
môi trường, buộc Công ty có biện pháp xử lý khắc phục sự cố gây ô nhiễm môi
trường. Về lâu dài có biện pháp hỗ trợ Công ty di dời dự án sản xuất vào khu,
cụm công nghiệp.
Nội dung 7: Giám sát Ủy ban nhân dân các huyện Giồng Trôm, Ba Tri,
Chợ Lách, Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Sở Tài chính về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản
xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh. Qua
giám sát, Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường
kiểm tra, chỉ đạo sở ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số
08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng và các nghị quyết
khác của Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến thực hiện chính sách phát
triển nông nghiệp và nông thôn nói chung, đảm bảo Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân được đến với thực tiễn sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội.
Nội dung 8: Khảo sát đối với Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và
Công an tỉnh về nhiệm vụ chi ngân sách cho an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Qua khảo sát, Ban kiến nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu cho Ủy ban nhân
dân tỉnh bổ sung nguồn hỗ trợ từ ngân sách chi cho hoạt động an ninh, quốc
phòng ở cấp huyện và cấp xã trong tỉnh nhằm hỗ trợ cho các nội dung chi như
chi bồi dưỡng huấn luyện, chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho
lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, chi cho công tác tuyên truyền phong trào quần
chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và chi hỗ trợ cho công tác tuyển quân hàng năm.
Xem xét điều tiết hợp lý nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh
vực an toàn giao thông thuộc thẩm quyền của Công an huyện cho huyện để
huyện tăng cường nguồn chi cho hoạt động an ninh, quốc phòng trên địa bàn.
Nội dung 9: Khảo sát Sở Công thương về nhiệm vụ phát triển ngành công
thương năm 2017. Qua khảo sát, Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị Sở Công
thương đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư vào khu, cụm công nghiệp. Rà soát thu
hồi giấy phép đầu tư đối với các dự án chậm triển khai đầu tư theo cam kết. Tiếp
tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp và cụm công
nghiệp ở các địa phương. Ưu tiên kêu gọi dự án đầu tư sản xuất công nghiệp là
ngành chế biến nông – thủy sản chất lượng cao để gắn với phát triển nông
nghiệp. Quy hoạch hệ thống chợ nông thôn, chuyển đổi mô hình quản lý chợ có
hiệu quả, đầu tư nâng cấp hạ tầng chợ nông thôn, mạnh dạn giải tán các chợ tự
phát gây ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác phòng
chống gian lận thương mại, bán hàng gian, hàng giả, ổn định và lành mạnh thị
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trường. Tăng cường quản lý việc bán hàng đa cấp. Rà soát tiến độ thực hiện nghị
quyết và có giải pháp tích cực để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết giao cho ngành
trong năm 2017.
Nội dung 10: Khảo sát Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch vốn đầu tư
phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2017. Qua
khảo sát, Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường
kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng. Giải
ngân vốn đầu tư công năm 2017 được giao và vốn chuyển tiếp từ năm 2016 sang
năm 2017. Tổ chức đấu thầu công khai minh bạch, lựa chọn tư vấn, thiết kế,
thầu thi công có năng lực, đảm bảo tiến độ thi công dự án công trình về mặt thời
gian, đảm bảo chất lượng. Rà soát những công trình dự án hoàn thành, sớm
nghiệm thu, quyết toán khối lượng hoàn thành và tất toán công trình. Huy động,
đảm bảo nguồn vốn theo kế hoạch, giao cấp vốn đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo
mọi điều kiện để dự án thi công nhanh. Xúc tiến thu hồi nguồn tạm ứng cho dự
án hoàn trả ngân sách theo quy định pháp luật.
Nội dung 11: Khảo sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm
vụ phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017. Qua khảo
sát, Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tập trung mọi nguồn lực đầu tư để phục hồi phát triển sản xuất nông nghiệp,
nâng lên mức tăng trưởng khu vực I đạt nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
giao (đầu tư hạ tầng, chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật, giống và biện
pháp canh tác). Tăng cường công tác phòng chống xâm nhập mặn, phòng chống
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đảm bảo năng suất sản lượng nông nghiệp,
thủy sản. Phát triển mạnh phong trào kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết nông
dân tổ chức lại sản xuất hàng hóa theo thị trường và liên kết với doanh nghiệp
xây dựng cánh đồng lớn, tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất theo phương
thức chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững. Tập trung phát huy nâng chất
19 tiêu chí tại các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất
lượng công nhận xã nông thôn mới đảm bảo xã nông thôn mới phát triển bền
vững.
2.2.Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết tại các kỳ
họp Hội đồng nhân dân tỉnh:
Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban được
phân công thẩm tra 05 dự thảo nghị quyết; Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân
tỉnh, Ban được phân công thẩm tra 04 báo cáo, 17 dự thảo nghị quyết; Kỳ họp
thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban được phân công thẩm tra 05 báo cáo, 21 dự
thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách.
Nội dung các Báo cáo thẩm tra của Ban đã đánh giá, phân tích thực trạng
vấn đề, tỏ rõ chính kiến của Ban và đề xuất các giải pháp làm cơ sở để đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết định.
2.3. Trưởng, Phó Ban tham gia xây dựng nội dung, chương trình, kế
hoạch tổ chức các nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh như:
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kế hoạch giám sát việc thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hạ
tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020; kế
hoạch giám sát việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015. Trưởng
Ban và một số ủy viên của Ban còn tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc: phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đối
với các xã đã được công nhận; thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội
(BHXH) trong các loại hình doanh nghiệp; kết quả triển khai thực hiện nghị quyết
số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển
doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Tham gia cùng Ban văn hóa - xã hội giám sát về việc thực hiện Nghị
quyết số 21/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến
năm 2020.
2.4. Ngoài ra, Ban có văn bản đề nghị Sở Công thương báo cáo công tác
quản lý nhà nước về chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh, tình hình giá heo hơi trên
địa bàn tỉnh; Sở Y tế báo cáo về phòng khám đa khoa khu vực tại xã Thới Lai,
huyện Bình Đại; Sở Tài chính báo cáo tình hình chậm quyết toán, tất toán công
trình, dự án; các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Cục
Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã cung cấp thông tin phục vụ kỳ họp thứ 5, Hội
đồng nhân dân tỉnh.
Trưởng Ban chất vấn tại Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
tháng 5 năm 2017 đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Giám đốc Sở Công thương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi
heo.
3. Các hoạt động khác
Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý kinh tế - xã hội do Tỉnh ủy
tổ chức; dự Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; dự họp thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh; dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban
Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; dự họp với Thường
trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố thống nhất kế hoạch tổ chức hội
nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021; đi
cơ sở theo dõi, hỗ trợ xã. Dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do tỉnh và trung
ương tổ chức.
Xem xét nội dung các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực
kinh tế ngân sách để có ý kiến tại các Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh hàng tháng để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thỏa thuận cho
chủ trương đầu tư.
II. Nhận xét, đánh giá:
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1. Những mặt làm được:
- Đối chiếu chương trình công tác năm 2017, Ban đã thực hiện đầy đủ các
nội dung đề ra, đã thực hiện khảo sát một số nội dung bức xúc trong nhân dân và
đề nghị các ngành cung cấp thông tin phục vụ cho kỳ họp giữa năm 2017.
Những bất cập, hạn chế phát hiện quan khảo sát, giám sát Ban đếu có ý kiến,
kiến nghị đến cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, Ban
thường xuyên theo dõi việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám
sát của các cơ quan, địa phương.
- Trước khi thực hiện các hoạt động giám sát, Ban có sự đầu tư nghiên
cứu sâu các vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát nhằm tổ chức thực hiện
có hiệu quả hoạt động giám sát.
- Có sự đầu tư, nghiên cứu và cho ý kiến các nội dung Uỷ ban nhân dân
tỉnh trình tại các Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực
kinh tế, ngân sách.
- Hàng quý có tổ chức họp Ban để đánh giá hoạt động trong quý và đề ra
kế hoạch hoạt động quý sau.
2. Mặt chưa được:
Do phần lớn các ủy viên hoạt động kiêm nhiệm chưa sắp xếp được công
việc chuyên môn để tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của Ban.
III. Chương trình công tác năm 2018:
1. Tham gia các hoạt động của kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lệ kỳ
giữa năm và cuối năm 2018:
Dự họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp;
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; thẩm tra các nội dung được phân công; họp Tổ đại
biểu thảo luận tài liệu kỳ họp; dự kỳ họp; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.
2. Hoạt động giám sát, khảo sát:
- Giám sát Ủy ban nhân dân các huyện Bình Đại, Châu Thành, thành phố
Bến Tre, Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số cơ quan có liên quan về việc tổ chức
triển khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030.
- Giám sát Ủy ban nhân dân các huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm,
Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân tỉnh trong việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,
công cộng trên địa bàn tỉnh.
- Giám sát các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và năm 2018.
- Giám sát Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về tình hình thu, chi ngân sách 6
tháng đầu năm và năm 2018.
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- Giám sát tình hình thực hiện các chính sách, chế độ cho người dân đối
với một số xã bãi ngang của huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú.
- Giám sát Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về tiến độ giải ngân một
số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
- Theo dõi và tiến hành giám sát việc thực hiện các kiến nghị qua giám
sát, khảo sát của Ban trong năm 2017.
- Tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về: kết quả thực
hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách,
tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015; tình hình thực hiện Nghị quyết số
07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa
bàn tỉnh Bến Tre.
3. Các hoạt động khác:
- Dự Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; dự họp thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh; dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan cấp trên và các
cơ quan hữu quan mời.
- Hoạt động phối hợp theo sự điều hòa, phân công của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Ban sẽ thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu
cầu của Tỉnh ủy.
4. Biện pháp tổ chức thực hiện:
- Từng cuộc khảo sát, giám sát Ban sẽ có thông báo sớm, cụ thể nội dung,
thời gian và địa điểm làm việc để các thành viên sắp xếp công việc tham gia
hoạt động của Ban đầy đủ. Sau khi giám sát, Ban sẽ có thông báo kết quả giám
sát đến các ngành có liên quan. Theo dõi kiến nghị sau giám sát.
- Họp Ban để rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động cho thời
gian tới. Trong quá trình hoạt động, tùy tình hình thực tế của địa phương và sự
chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban sẽ điều chỉnh, bổ sung
cho phù hợp.
Trên đây là kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
của Ban kinh tế - ngân sách, Ban báo cáo Hội đồng nhân dân và Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- BLĐ VP HĐND tỉnh (03 bản);
- Ban KT-XH HĐND các huyện, TP;
- Phòng TH-VP HĐND tỉnh (06 bản);
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.MN

TM. BAN KT - NS HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Nguyễn Văn Quới
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