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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bạch Thông, ngày          tháng 12 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 

về giám sát thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của 

HĐND huyện và tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện  

phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện  

từ năm 2019 đến hết năm 2021 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG  

KHÓA XX - KỲ HỌP THỨ BẢY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 11/TT-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của 

Thường trực HĐND huyện; Báo cáo số 38/BC-ĐGS ngày 28 tháng 11 năm 2022 của 

Đoàn giám sát về kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

19/12/2019 của HĐND huyện và tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện 

phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến hết năm 

2021 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành với nội dung báo cáo kết quả 

giám sát chuyên đề của HĐND huyện về thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND 

ngày 19/12/2019 của HĐND huyện và tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của 

huyện phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến hết 

năm 2021, nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của 

cấp trên, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã quản lý, 

sử dụng ngân sách được giao theo thẩm quyền. Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế 

có tính chất xây dựng cơ bản đã được phân bổ để thực hiện việc sửa chữa, xây 

dựng các công trình giao thông, thủy lợi, các công trình của cơ quan, trường học... 

Nguồn sự nghiệp nông - lâm nghiệp đã giúp triển khai xây dựng các mô hình, dự 

án phát triển kinh tế, mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật 

trong trồng trọt, chăn nuôi, giúp người dân phát triển sản xuất, làm giàu chính 

đáng. Có thể khẳng định, nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ trong việc phát 

triển kinh tế trên địa bàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh tại địa phương. 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị 

quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện và tình hình sử dụng 

nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn 

huyện từ năm 2019 đến hết năm 2021 vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau: 

- UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chưa khắc phục 

triệt để tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến nghị đã được HĐND chỉ ra tại cuộc 

giám sát trước đây.  

- Nguồn vốn dành cho sự nghiệp kinh tế hằng năm chưa nhiều, nhưng một số 

cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn vẫn còn tình trạng dư dự toán, kết dư tại ngân sách xã, 

thị trấn. 

- Một số mô hình, dự án kết quả thực hiện đạt thấp, sức sống không cao, hầu 

hết các mô hình, dự án sau khi hết nguồn hỗ trợ không duy trì và nhân rộng để đạt 

mục tiêu hiệu quả như mong muốn.  

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan triển khai các mô hình, dự án đã được 

quan tâm, song việc phối hợp thiếu nhịp nhàng, chặt chẽ.  

- UBND các xã, thị trấn chưa chủ động đề xuất thực hiện các mô hình, dự án 

sản xuất theo điều kiện thực tế của địa phương để UBND huyện quyết định cấp 

kinh phí thực hiện.  

- Công chức chuyên môn của một số xã tham mưu thực hiện các chương 

trình, dự án phát triển kinh tế còn hạn chế. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân đề nghị UBND huyện Bạch Thông, các phòng, 

ban huyện, các cơ quan, đơn vị và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây: 

1. Đối với UBND huyện 

- Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến 

nghị của HĐND sau các cuộc giám sát. 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn xây dựng 

kế hoạch khắc phục những hạn chế và các kiến nghị đã nêu. 

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng 

dẫn cơ sở trong quá trình triển khai, thực hiện. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể huyện nhằm nâng 

cao hoạt động giám sát và phản biện xã hội các chương trình, dự án khi triển khai 

thực hiện. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị 

- Chấp hành nghiệm chế độ báo cáo theo yêu cầu kế hoạch của Đoàn giám sát 

HĐND huyện.  

- Rút kinh nghiệm trong việc xây dựng báo cáo cần bám sát các nội dung theo 

yêu cầu đề cương, gửi đoàn giám sát đúng thời gian quy định.  
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- Khắc phục những tồn tại, hạn chế, các kiến nghị đã được chỉ ra tại các cuộc 

giám sát trước đây và tại báo cáo kết quả giám sát. 

- Tích cực tham mưu nhằm phát huy hiệu quả các nguồn vốn được giao nhất 

là nguồn vốn sự nghiệp kinh tế huyện. Thực hiện việc thanh, quyết toán nguồn vốn 

đúng quy định. 

3. Đối với các xã, thị trấn 

3.1. Đối với HĐND 

Quan tâm hoạt động giám sát chuyên đề đối với công tác quản lý điều hành 

ngồn vốn sự nghiệp phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn xã, kịp thời 

phát hiện những tồn tại, hạn chế, kiến nghị các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

3.2. Đối với UBND 

- Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát HĐND 

huyện; báo cáo cần bám sát theo các nội dung yêu cầu, gửi đúng thời gian quy định.  

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm tốt việc lựa chọn để tham mưu, đề xuất và 

chủ động thực hiện các mô hình, dự án, để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng nguồn 

vốn; hạn chế chuyển kết dự và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân, các phòng, ban huyện và HĐND, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương triển khai thực hiện Nghị 

quyết. Hằng năm, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện (cùng các báo cáo trình kỳ họp cuối năm HĐND huyện).  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, kỳ 

họp thứ bảy thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban TT Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ 

quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- LĐ VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TH HĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà 
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