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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chƣơng trình hoạt động 6 tháng cuối 

năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

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 tháng 11 năm 2019; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt 

động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 

2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh 

Sau khi có chương trình công tác năm của HĐND, Thường trực HĐND và 

của Ban, Ban KTNS đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai 

thực hiện kết quả như sau: Lãnh đạo Ban  tham dự các cuộc họp của Thường trực 

HĐND tỉnh, về dự kiến chương trình, dung chu n bị các kỳ họp thứ 6,7,8; dự các 

cuộc họp của Đảng đoàn đề giải quyết các vấn đề thuộc th m quyền tham dự các 

cuộc họp của UBND tỉnh và tham gia ý kiến vào các dự thảo một số báo cáo, phê 

duyệt chủ trương, chế độ, định mức... trong việc chu n bị nội dung kỳ họp trình 

HĐND tỉnh. Tại kỳ họp thứ 6, 7, Ban đã tổ chức th m tra 10 nội dung
1
; phối hợp các 

ban HĐND tỉnh th m tra 04 nội dung
2
 trình tại kỳ họp theo quy định; phối hợp với 

                                           
1
 Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh th m tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu 

nguồn vốn Dự án: (1) Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La Thành phố 

Điện Biên Phủ; (2) Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường 

Lay; (3) Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa; (4) Ổn 

định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm 

Pồ. (5) dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các tòa nhà trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-

HĐND- UBND tỉnh; (6) dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các tòa nhà trụ sở Ủy ban 

MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; (7) dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây 

dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội thị khu vực Trung tâm chính trị, hành chính tỉnh; (8) dự thảo Nghị 

quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu, điểm tái định cư Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh Điện 

Biên; (9) dự thảo Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công ngân sách 

địa phương năm 2021; (10) dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022.  
2
 Phối hợp với các Ban thẩm tra: (1) 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 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (2) chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự 

án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (3) 

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên gắn với trụ sở làm việc 

của Hội Cựu chiến binh tỉnh; (4) Thông qua nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
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cơ quan trình, báo cáo, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết được 

phân công chủ trì th m tra. Qua công tác th m tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đã có 

nhiều đề nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được UBND tỉnh thống nhất tiếp thu 

trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Nhìn chung, các báo cáo th m tra của ban chất lượng 

được nâng lên, đảm bảo đúng thời gian quy định và tính phản biện; đồng thời cung 

cấp những thông tin quan trọng giúp cho các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ 

họp, làm cơ sở để HĐND tỉnh đưa ra quyết định phù hợp, đúng đắn trong lĩnh vực 

kinh tế ngân sách. 

 Chu n bị nội dung kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, dự 

kiến từ ngày 07-08/7/2022) Ban Kinh tế - Ngân sách được Thường trực HĐND 

tỉnh phân công th m tra dự thảo nghị quyết, báo cáo 11 nội dung, trong đó có 08 

nội dung chủ trì và 03 nội dung phối hợp.  

Các thành viên Ban đã chủ động thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 

Tám; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đảm 

bảo thời gian theo Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh.  

2. Hoạt động giữa hai kỳ họp 

 Ban đã th m tra và Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thông qua 12 

Nghị quyết
3
 về việc điều chỉnh dự toán, phân bổ vốn từ nguồn tăng thu của năm 

trước, cho thôi làm nhiệm vụ Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh,...Qua tham mưu xử lý các nội dung phát sinh giữ hai kỳ họp, Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh làm rõ các nội 

dung theo đề nghị tại các Tờ trình và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh 

đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Đầu tư công 

năm 2019 và các văn bản quy định có liên quan.  

 - Th m tra Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ổn 

định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh 

Điện Biên, trình HĐND tỉnh để gửi, xin ý kiến đại biểu HĐND tỉnh bằng hình 

thức “Cho ý kiến bằng văn bản” theo quy định tại tại khoản 2, Điều 3 Quy chế 

làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

                                                                                                                                    
2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025, tỉnh Điện Biên. 
3 Tham mƣu Thƣờng trực HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết trong việc xử lý phát sinh: (1) Về việc phân bổ chi tiết 

kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn tăng thu sử dụng đất từ năm trước thuộc ngân sách cấp tỉnh hưởng để thực hiện dự án Hạ 

tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m; (2) điều chỉnh giảm 

nguồn chi khác thuộc ngân sách địa phương năm 2022 để điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cho Công an tỉnh thực hiện 

Kế hoạch giúp nước CHDCND Lào xây dựng trụ sở làm việc của Công an tại các bản giáp biên giới Việt Nam; (3) điều 

chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cho các đơn vị để hỗ trợ cho cán bộ các đơn vị lực lượng vũ trang, nhân viên y tế thực hiện 

các nhiệm vụ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; (4)Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn tăng thu 

sử dụng đất Dự án xây dựng Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ; (5) điều chỉnh tăng chi 

ngân sách cho các đơn vị và thu hồi kinh phí đã tạm ứng năm 2020; (6) điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường; (7) về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 từ nguồn vốn cân đối ngân 

sách địa phương năm trước chuyển sang; (8) về việc điều chỉnh giảm dự toán từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế khác thuộc ngân 

sách tỉnh năm 2022, để điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cho Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch; (9)Về việc thống nhất 

về kế hoạch, kinh phí thực hiện mua xe ô tô năm 2022 và điều chỉnh chi ngân sách cho các đơn vị thực hiện mua xe ô tô năm 

2022; (10) về việc điều chỉnh giảm dự toán từ nguồn cải cách tiền lương thuộc ngân sách tỉnh năm 2022, để điều chỉnh tăng 

dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các huyện thực hiện cải cách tiền lương năm 2021; (11) Cho thôi làm nhiệm vụ Ủy viên 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; (12) Về việc điều chỉnh giảm dự toán chi 

ngân sách cấp tỉnh từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế để điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cho các huyện thực hiện giao đất, 

giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đợt I năm 2022 .  
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(biểu quyết bằng phiếu) và ban hành Nghị quyết theo đúng th m quyền, theo đề 

nghị của UBND tỉnh. 

3. Hoạt động giám sát, khảo sát 

3.1. Tham mưu, xây dựng đề cương giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh: “Xây 

dựng đề cương giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc triển khai thực hiện 

Luật hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 

của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2016-2020”, dự kiến thực hiện giám sát cuối tháng 8 năm 2022. 

3.2. Giám sát chuyên đề của Ban: Trong 6 tháng đầu năm Ban thực hiện 

giám sát chuyên đề về “Việc xây dựng triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý”, qua hoạt động 

giám sát Ban đã yêu cầu UBND các huyện giải trình làm rõ các nội dung trong 

báo cáo, chỉ ra được những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế được UBND các 

huyện ghi nhận và tiếp thu; kịp thời đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh, các sở 

ngành, UBND cấp huyện chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện những tồn tại hạn chế 

mà Ban chỉ ra trong việc xây dựng triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý đảm bảo theo luật 

Đầu tư công, luật Ngân sách nhà nước. 

 3.3. Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri: Thực hiện 

phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban giám sát kết quả giải quyết sát 04 

kiến nghị của cử tri, trong đó: 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh 

khóa XV, thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh; 03 kiến nghị từ các kỳ họp trước 

chưa giải quyết xong, thuộc trách nhiệm của các huyện: Điện Biên Đông; Nậm 

Pồ; Điện Biên. Qua giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với 

02/04 kiến nghị đã giải quyết xong, thông tin đến cử tri; 02/04 kiến nghị tiếp tục 

theo dõi việc giải quyết trong thời gian tiếp theo
4
. 

 3.4. Giám sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát năm 2021: Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh được phân công giám sát 37 nội dung kiến nghị sau 

giám sát, cam kết tại phiên họp giải trình, trong đó: 20 nội dung kiến tại Báo cáo 

số 251/BC-ĐGS ngày 30/11/2021 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh; 09 nội dung 

Báo cáo số 124/BC-KTNS, ngày 21/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; 08 nội dung theo Báo cáo số 115/BC-HĐND, ngày 21/6/2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh.  

UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

địa phương, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các kiến nghị 

sau giám sát, chất vấn. Đối với các kiến nghị trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương; đ y mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh,... 

Qua giám sát, khảo sát và nắm tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh nhận thấy kết quả giải quyết các nội dung kiến nghị sau giám sát, 

chất vấn cơ bản đã được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt 

được, còn một số nội dung kiến nghị mặc dù đã chỉ đạo để triển khai thực hiện, 

                                           
 4 Báo cáo số 44/BC-KTNS ngày 28/5/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Kết quả giám sát việc giải 

quyết các kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh, khóa XV. 
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nhưng đến nay chưa giải quyết xong. Cụ thể: 31/37 nội dung kiến nghị đã giải 

quyết xong, đạt 84%; còn 6/37 nội dung đang giải quyết, chiếm 16%.
5
 

3.5. Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh 

Các đồng chí lãnh đạo Ban tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của 

Thường trực HĐND tỉnh “Việc quản lý và sử dụng đất của tổ chức (doanh 

nghiệp, HTX) trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 

29/11/2013 của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến 31/12/2021” và Giám sát 

chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, 

ngày 14/01/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh 

Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

4. Các hoạt động khác 

- Các đồng chí lãnh đạo Ban tham gia các Đoàn công tác của Thường trực 

HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 do Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội tổ chức tại Hà Nội; đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại tỉnh 

Lai Châu; dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh trung du 

miền núi phía bắc lần thứ Nhất tại tỉnh Hòa Bình; dự Hội nghị Thường trực 

HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh An Giang; đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một 

số tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng và một số tỉnh khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long. Tham gia dự các phiên họp UBND tỉnh, dự các nội dung khác khi 

được Quốc Hội, UBTVQH, UBND tỉnh, các sở ngành, các huyện mời tham dự.  

- Lãnh đạo và các Ủy viên Ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu, và 

nhiệm vụ được TT HĐND giao cụ thể: biểu quyết bằng phiếu, thông qua điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Mường Toong – Nậm Xả, xã Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; thực hiện chương trình tập huấn, bồi 

dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tham gia 

ý kiến vào dự thảo Quyết định về việc phân cấp mức kinh phí tối đa cho giám 

đốc bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ và giám đốc bảo tàng tỉnh Điện 

Biên được quyết định mua 01 hiện vật đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

đề xuất giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh. 

- Các đồng chí thành viên Ban thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định 

kỳ, tiếp công dân thường xuyên theo Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu xử lý đơn khi được Thường trực HĐND 

tỉnh phân công.  

5. Đánh giá chung 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ động bám 

sát vào sự chỉ đạo điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh, kế hoạch, chương 

trình hoạt động của ban tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung chương 

                                           
 5 Báo cáo số 43/BC-KTNS ngày 28/5/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Kết quả giám sát việc giải 

quyết kiến nghị sau giám sát, chất vấn năm 2021. 
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trình hoạt động đề ra, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban đã không 

ngừng được nâng cao; hàng tháng, quý chỉ đạo xây dựng chương trình công tác 

cụ thể theo từng nội dung hoạt động; chỉ đạo, làm tốt công tác chu n bị kỳ họp 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiều ý kiến tham gia của ban được UBND 

tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa ngay tại kỳ họp; tích cực tham gia nhiều ý kiến, câu hỏi 

thảo luận tại phiên thảo luận tổ, góp phần nâng cao chất lượng của các chương trình 

hoạt động của HĐND. Tham mưu cho Thường trực giải quyết các nội dung phát 

sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo, đúng th m quyền, kịp thời theo quy định. Hoạt 

động giám sát của Ban được thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả. 

Các nội dung đề xuất, kiến nghị qua giám sát của Ban hoặc tham mưu Thường 

trực HĐND, HĐND đều được các đối tượng được giám sát tiếp thu, thực hiện; 

tích cực phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt 

nhiệm vụ theo luật định; tích cực tham gia, phối hợp trong các hoạt động của 

Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban còn hạn chế nhất định như, chất lượng 

th m tra một số nội dung trình kỳ họp chưa cao. Do một phần là các tài liệu, báo 

cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực th m tra của Ban thường liên quan đến 

nhiều lĩnh vực, số liệu phức tạp, đôi khi chưa thống nhất, đồng bộ; tài liệu, hồ sơ 

chính thức chuyển đến cho còn Ban chậm, không đảm bảo thời gian luật định, 

nên phần nào ảnh hưởng đến công tác th m tra. 

 IV. CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp 

Tham gia công tác chu n bị tốt nội dung, chương trình các kỳ họp 6 tháng 

cuối năm (kỳ họp thường lệ, chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV, theo sự phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh. 

2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

2.1. Hoạt động giám sát 

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành đề cương, tổ chức giám sát 

chuyên đề của HĐND tỉnh: “Việc triển khai thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012 

và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh về thông qua 

Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020”. 

- Tham gia phối hợp với các đơn vị khi có yêu cầu giám sát; tham gia giám 

sát với các Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, Thường trực 

HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh khi có yêu cầu. 

- Giám sát quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện 

thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. 

- Giám sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường 

trực HĐND tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách và của Ban; giám sát việc giải 

quyết kiến nghị cử tri trong lĩnh vực và được phân công. Xây dựng chương trình 

giám sát của Ban năm 2023 theo quy định. 
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- Tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, 

các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội khi có yêu cầu. 

2.2. Hoạt động khảo sát 

Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh 

vực phụ trách do Thường trực HĐND tỉnh phân công; tham mưu khảo sát tập 

trung một số vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc và khảo sát thực tế để phục vụ hoạt 

động giám sát, th m tra của Ban.  

3. Các hoạt động khác 

- Tham mưu Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ 

sung Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND, ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Điện 

Biên, trình Thường trực xem xét và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2022. 

- Tham dự các Hội nghị, cuộc họp, phiên họp của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức (khi được 

mời). Đồng chí Trưởng ban tham gia các phiên họp của Thường trực HĐND 

tỉnh, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 

Thường trực HĐND tỉnh. 

- Tham gia các Đoàn công tác của Thường trực; tổ chức và tham dự Hội 

nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía 

Bắc khi được phân công và theo kế hoạch. 

- Tham gia các hoạt động giao ban ba cấp trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện nghiêm hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân.  

- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2022; đề ra phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Thường trực HĐND tỉnh phân công. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình 

hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, Ban Kinh tế Ngân sách báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận:            
- TT HĐND tỉnh (b/c);  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND;  

- Lưu: VT. 

TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

Lỳ Thị Phƣơng Diện 
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