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BÁO CÁO 

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 

 

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND huyện 

về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết số 08/NQ-

HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND huyện thành lập đoàn giám sát chuyên đề về 

việc 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. Trên cơ sở Kế 

hoạch số 08/KH-ĐGS ngày 22/7/2022, Đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp các 

đơn vị: UBND huyện, phòng Nông nghiệp &PTNT, phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và UBND xã Đôn Phong; giám 

sát gián tiếp (thông qua việc xem xét báo cáo) các đơn vị: Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai, Hạt Kiểm lâm, phòng Kinh tế & Hạ tầng, Văn phòng HĐND & 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện. Đoàn giám 

sát báo cáo kết quả giám sát như sau: 

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 

20/NQ-HĐND  

1. Đối với UBND huyện 

1.1. Kết quả đạt được 

Nhìn chung UBND huyện đã chủ động thực hiện các kiến nghị của HĐND 

huyện tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, cụ thể: 

- UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn khắc phục những hạn chế 

đã nêu trong Nghị quyết số 20/NQ-HĐND thông qua các cuộc họp UBND, các 

cuộc làm việc với phòng chuyên môn, trong đó có chỉ đạo phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện khắc phục những tồn tại của dự án cây mơ vàng triển khai năm 2018. 

- Hằng năm, UBND huyện thực hiện phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh 

tế hằng năm cho cấp xã trên cơ sở phù hợp với điều kiện tự nhiên, thế mạnh, nhu 

cầu của từng đơn vị cơ sở.  

- Trước khi quyết định triển khai thực hiện các mô hình, dự án UBND huyện 

tổ chức khảo sát cơ sở, thăm nắm nhu cầu cấp cơ sở và ý kiến của người dân; đồng 
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thời, mời Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, xã tham gia lựa chọn mô hình, 

dự án sẽ triển khai và kiểm tra đánh giá hiệu quả sau khi thực hiện.  

- Việc làm rõ sự chênh lệch số kinh phí phân bổ cho Hạt Kiểm lâm Bạch 

Thông năm 2016, 2017, 2018, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm làm rõ, 

Hạt Kiểm lâm đã có báo cáo số 137/BC-HKL ngày 24/9/2019 làm rõ sự chệnh 

lệch số kinh phí phân bổ báo cáo UBND, HĐND huyện. 

1.2. Tồn tại, hạn chế 

UBND huyện chưa xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và 

các kiến nghị tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND 

huyện; chưa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai, 

thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND huyện. 

2.Đối với các phòng chuyên môn và Hạt Kiểm lâm huyện 

2.1. Kết quả đạt được 

Từ năm 2019 đến thời điểm giám sát, nhìn chung các phòng chuyên môn 

và Hạt Kiểm lâm Bạch Thông đã chủ động thực hiện các kiến nghị sau giám sát 

của HĐND huyện và đạt được những kết quả nhất định như: Làm tốt chức năng 

tham mưu cho UBND huyện về lĩnh vực phụ trách; chủ động xây dựng dự toán 

và đề xuất kinh phí chung của đơn vị, kinh phí sự nghiệp kinh tế sát với yêu cầu 

nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện đạt tỷ lệ cao; thực hiện 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở trong triển khai thực hiện các chương trình, 

dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí đầu tư cho các chương trình, 

dự án; đối với kiến nghị làm rõ sự chênh lệch kinh phí phân bổ năm 2016, 2017. 

2018, Hạt kiểm lâm đã có báo cáo giải trình, làm rõ. 

2.2. Tồn tại, hạn chế 

Các phòng chuyên môn và Hạt Kiểm lâm Bạch Thông chưa xây dựng kế 

hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra; đã thực 

hiện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ sở trong triển khai các chương trình, dự án 

nhưng chưa thường xuyên, chưa cụ thể hóa bằng văn bản để cơ sở có căn cứ 

triển khai thực hiện. 

3. Đối với UBND các xã, thị trấn 

3.1. Kết quả đạt được 

UBND các xã, thị trấn có sự chủ động trong việc đề xuất các mô hình, dự 

án phát triển kinh tế ở cơ sở; một số đơn vị có sự phối hợp với Ủy ban MTTQ và 

các tổ chức đoàn thể cùng cấp khi triển khai thực hiện các mô hình, dự án trên 

địa bàn, xã thị trấn. 

3.2. Tồn tại, hạn chế 

Hầu hết các xã, thị trấn chưa xây dựng kế hoạch khắc phục và thực hiện các 

kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện. Một số địa phương sử dụng nguồn 
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vốn sự nghiệp được giao không đúng mục đích hoặc không sử dụng dẫn đến 

không phát huy được hiệu quả nguồn vốn. 

II. KẾT QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP PHÂN BỔ TRONG 

VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ NĂM 2019 ĐẾN 

HẾT NĂM 2021 

1.Kết quả giám sát trực tiếp 

1.1. Đối với phòng NN&PTNT huyện 

1.1.1. Kết quả thực hiện 

Tổng nguồn vốn được phân bổ cho phòng NN&PTNT huyện từ năm 2019 

đến năm 2021 thực hiện các chương trình, dự án là 356.000.000 đồng, đã thực 

hiện 244.010.000 đồng, tồn huỷ dự toán 111.990.000 đồng, cụ thể: (Có biểu chi 

tiết số 01 kèm theo). 

1.1.2. Hiệu quả thực hiện 

Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác sau khi được hỗ trợ kinh phí đã nâng cao giá trị 

các sản phẩm, khẳng định được thương hiệu, đưa sản phẩm tiếp cận đượcvới các 

thị trường rộng lớn hơn, tăng lợi nhuận cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác, nâng cao thu 

nhập cho các thành viên. 

1.1.3. Tồn tại, hạn chế 

Báo cáo phục vụ Đoàn giám sơ sài, chưa bám theo đề cương, các số liệu 

trong báo cáo chưa thống nhất.Chưa xây dựng kế hoạch khắc phục và thực hiện 

các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện. Chưa nắm chi tiết các nguồn vốn, 

chưa đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn và nguyên nhân tồn tại, hạn chế của 

các mô hình, dự án. Nguồn vốn năm 2021 còn tồn cao. 

1.2. Đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

1.2.1. Kết quả thực hiện 

Tổng nguồn vốn được phân bổ cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

từ năm 2019 đến năm 2021 thực hiện các dự án nông lâm nghiệp là 

2.606.700.000 đồng, đã thực hiện 1.609.637.000 đồng, tồn hủy dự toán 

997.063.000 đồng, cụ thể: (Có biểu chi tiết số 02 kèm theo). 

1.2.2. Hiệu quả nguồn vốn 

Nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ trong việc phát triển sản xuất nông lâm 

nghiệp từ năm 2019 đến hết năm 2021 đã đã giúp người dân tham gia phát triển 

kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 

1.2.3. Tồn tại, hạn chế 

Việc khảo sát, đánh giá nhu cầu của người dân trong triển khai, thực hiện 

các chương trình, dự án chưa sâu sát, dẫn đến rất nhiều chương trình, dự án thực 

hiện không đạt kế hoạch(Dự án mơ vàng năm 2020 thực hiện 22,145/40 ha; 

chương trình trồng mới cây cam sành thực hiện 50,42 ha/100 ha) hoặctồn hủy 
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nguồn vốn dự toán giao(năm 2019: Kinh phí tồn, hủy dự toán 381.490.000 

đồng; năm 2020: Kinh phí tồn hủy dự toán: 353.131.000 đồng;năm 2021: Kinh 

phí tồn hủy dự toán: 262.441.000đồng).Công tác phối hợp triển khai thực hiện 

các mô hình, dự án chưa thường xuyên, nhịp nhàng. 

1.3. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường 

1.3.1. Kết quả thực hiện 

Tổng nguồn vốn được phân bổ cho phòng Tài nguyên & Môi trường huyện từ 

năm 2019 đến năm 2021 là2.535.204.000 đồng, đã thực hiện 2.294.051.000 đồng, 

tồn huỷ dự toán 241.153.000 đồng, cụ thể: (Có biểu chi tiết số 03 kèm theo). 

1.3.2. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn 

Trên cơ sở nguồn vốn được giao, phòng chuyên môn đã chủ động tham 

mưu triển khai thực hiện các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội 

và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình trên địa bàn huyện. 

1.3.3. Tồn tại hạn chế 

Chưa xây dựng kế hoạch khắc phụctồn tại, hạn chế và kiến nghị sau giám 

sát của HĐND huyện. Công tác tham mưu, thực hiện nguồn vốn được giao đạt 

thấp, tồn cao, như: Kinh phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 2019 tồn 

25.859.000 đồng; kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 không thực hiện 

chi; kinh phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 2020 tồn 45.240.000 đồng. Công 

tác phối hợp triển khai các chương trình, dự án chưa thường xuyên, chặt chẽ. 

1.4. Đối với UBND xã Đôn Phong 

1.4.1. Kết quả thực hiện 

Tổng kinh phí được giao từ năm 2019 đến năm 2021 cho UBND xã Đôn 

Phong là 48.000.000 đồng, đã thực hiện 16.000.000 đồng, tồn huỷ dự toán 

32.000.000 đồng, cụ thể: (Có biểu chi tiết số 04 gửi kèm). 

1.4.2. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn:Do không sử dụng nguồn vốn nên 

không phát huy được hiệu quả, trong khi nhu cầu chi đầu tư của xã là khá lớn. 

1.4.3. Tồn tại hạn chế 

Chưa xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và các kiến nghị của 

HĐND tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2019. Nguồn vốn sự nghiệp 

được giao trong năm 2019, 2021 không thực hiện chi; nguồn vốn sự nghiệp năm 

2020 chuyển nguồn sang năm sau và chuyển mục chi nhưng chưa đầy đủ thành 

phần hồ sơ. Tham mưu, đề xuất các chương trình, dự án phát triển kinh tế của bộ 

phận chuyên môn còn yếu; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, phối hợp triển 

khai thực hiện chưa sát sao. 
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1.5. Đối với Ủy ban nhân dân huyện 

1.5.1. Kết quả thực hiện 

Tổng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế huyện giai đoạn năm 2019 - 2021 là 

45.117.036.000 đồng, trong đó: Giao từ đầu năm là 20.466.395.000 đồng, bổ 

sung, điều chỉnh trong năm là 24.650.641.000 đồng; đã thực hiện quyết toán 

38.318.074.000 đồng, chưa thực hiện 6.798.962.000 đồng; chuyển nguồn sang 

năm sau 5.489.262.000 đồng, kết dư, chuyển nhiệm vụ 1.309.700.000 đồng,cụ 

thể:(Có biểu chi tiết số 05 gửi kèm) 

1.5.2. Hiệu quả nguồn vốn 

Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế góp phần quan trọng trong việc phát triển 

kinh tế - xã hội trên toàn huyện như chi sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư về 

cơ sở hạ tầng, công trình công cộng thường xuyên được xây dựng, cải tạo, tu 

sửa, khơi thông để đảm bảo cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị trường học, 

giao thông, kênh mương... trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tổ chức tập huấn kỹ 

thuật cho nông dân trong chăn nuôi và trồng trọt tạo động lực về phát triển kinh 

tế, các hộ dân có thu nhập, đời sống của Nhân dân ngày một nâng cao. 

Thực hiện theo nội dung phân bổ kinh phí, tổ chức thực hiện lập hồ sơ 

thanh toán những hồ sơ có đủ điệu kiện thanh toán, tập hợp hồ sơ quyết toán vốn 

đầu tư hoàn thành công trình đối với nguồn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư 

và tổng hợp quyết toán hàng năm theo Luật ngân sách Nhà nước. 

1.5.3. Tồn tại, hạn chế 

Nguồn vốn hằng năm được giao không cao, tuy vậy số kinh phí chưa thực 

hiện chiếm tỷ lệ khá lớn, dẫn đến kết dư và chuyển nguồn, điều chỉnh nhiệm vụ 

nhiều, cụ thể: Năm 2019 vốn chưa thực hiện 1.909.014.000 đồng (vốn sự nghiệp 

kinh tế có tính chất đầu tư dư 1.501.617.000 đồng; vốn sự nghiệp lâm nghiệp dư 

381.491.000 đồng; vốn sự nghiệp kinh tế khác dư 25.906.000 đồng); năm 2020 

vốn chưa thực hiện 4.550.914.000 đồng(vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu 

tư kết dư 4.149.238.000 đồng; vốn sự nhiệp lâm nghiệp dư 353.131.000 đồng; 

vốn sự nghiệp kinh tế khác dư 48.545.000 đồng); năm 2021 vốn chưa thực hiện 

339.034.000 đồng(vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư dư 74.100.000 

đồng; vốn sự nghiệp lâm nghiệp dư 262.441.000 đồng; vốn sự nghiệp kinh tế 

khác dư 2.493.000 đồng). 

2. Kết quả giám sát gián tiếp  

2.1.Đối với các cơ quan, đơn vị 

2.1.1. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
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Trong 03 năm 2019 đến năm 2021 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

không được giao kinh phí sự nghiệp kinh tế từ ngân sách huyện. 

2.1.2.Hạt Kiểm lâm 

Tổng nguồn vốn được phân bổ cho Hạt Kiểm lâm năm 2019, 2020: 

1.317.800.000 đồng, đã thực hiện 1.164.746.000 đồng, chưa thực hiện 

153.054.000 đồng trong đó: (Có biểu chi tiết số 06 gửi kèm). 

2.1.3. Phòng Kinh tế&Hạ tầng  

Tổng nguồn vốn được phân bổ cho đơn vị năm 2019, 2020, 2021 là 

3.034.850.000 đồng, thực hiện 2.915.870.000 đồng, kết dư 118.980.000 đồng 

(Có biểu chi tiết số 07 kèm theo).  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao phòng đã tuân thủ về quản lý 

vốn, thanh toán vốn theo tiến độ, khối lượng thực hiện. Nguồn vốn đầu tư xây 

dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đã tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

theo hướng bền vững. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhằm góp phần 

thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

2.1.4. Văn phòng HĐND&UBND huyện:Từ năm 2019 đến năm 2021 

không được giao nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế từ ngân sách huyện. 

2.2. Tồn tại, hạn chế 

- Báo cáo của một số đơn vị còn sơ sài, chưa đánh giá nội dung khắc phục 

những tồn tại, hạn chế và các kiến nghị, đề nghị của HĐND huyện(phòng Kinh 

tế&Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện). Báo cáo gửi chậm theo yêu 

cầu của kế hoạch (Phòng KT&HT, Hạt Kiểm lâm huyện). 

- Một số nguồn vốn triển khai chậm, còn tồn dư nguồn vốn(phòng Kinh 

tế&Hạ tầng năm 2020 tồn 47.000.000 đồng; năm 2020 tồn 2.592.000 đồng; năm 

2021 tồn 116.341.000; Hạt kiểm lâm năm 2019 tồn 152.715.000 đồng; năm 

2020 tồn339.000.000 đồng). 

2.3. Đối với UBND các xã, thị trấn 

2.3.1. Kết quả thực hiện 

Trong 3 năm qua, UBND huyện phân bổ trên 1.679.000.000 đồng cho 

UBND xã, thị trấn để hỗ trợ tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, 

đường giao thông, hỗ trợ thực hiện các mô hình, dự án theo phân cấp. Sau khi 

nhận được quyết định phân bổ nguồn vốn, UBND các xã, thị trấn đã tích cực 

triển khai thực hiện. 

2.3.2. Tồn tại hạn chế 

Báo cáo của một số xã gửi Đoàn giám sát không đúng thời gian yêu cầu kế 

hoạch (UBND xã Mỹ Thanh,Tân Tú, Cao Sơn, Quân Hà). Báo cáo một số đơn vị 

không nêu cụ thể chi tiết nội dung hỗ trợ, đánh giá hiệu quả nguồn vốn sự 

nghiệp(UBND xã Mỹ Thanh, Dương phong, Cao Sơn, Cẩm Giàng, Tân Tú, Vi 
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Hương). Một số xã để tồn hoặc không sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế 

được giao(UBND xã Dương Phong, Quang Thuận, Cẩm Giàng…). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

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. 

2. Hạn chế 

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 Báo cáo số 302/BC-ĐGS ngày 11/12/2019 của Đoàn giám sát HĐND huyện 

và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện. 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. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân chủ quan 

Cách thức triển khai thực hiện nguồn vốn chưa phù hợp, phân bổ theo 

chiều từ trên xuống, chưa bám sát theo nhu cầu thực tế của từng địa phương do 

đó kết quả thực hiện không cao. Chức năng tham mưu, đề xuất của một số 

phòng chuyên môn cho UBND huyện còn hạn chế. Công tác hướng dẫn, kiểm 

tra của các cơ quan chuyên môn chưa thường xuyên, sâu sát... 

3.2. Nguyên nhân khách quan 
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Nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện không cao, nhu cầu đầu tư xây dựng, 

nâng cấp sửa chữa các công trình rất lớn nên chưa đáp ứng được như nhu cầu 

của nhân dân. Tập quán sản xuất của Nhân dân chưa có nhiều thay đổi, vẫn quen 

với lối sản xuất nhỏ lẻ, đại đa số người dân dễ bằng lòng với đời sống hiện tại, 

chưa có động cơ phấn đấu vươn lên làm giàu. Trong giai đoạn giám sát tình hình 

thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 phần nào cũng 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án trên 

địa bàn huyện. 

IV. KIẾN NGHỊ 

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. 

- Trong quá trình phân bổ nguồn sự nghiệp kinh tế cần xem xét phân bổ 

theo nhu cầu người dân và của từng địa phương, đơn vị tránh tình trạng phân bổ 

mà địa phương, đơn vị không có nhu cầu dẫn đến không sử dụng được. 

- 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 huyệnnhằm 

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 xây việc dựng báo cáo cần bám sát các nội dung 

theo yêu cầu đề cương, gửi đoàn giám sát đúng thời gian quy định. 

- 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 
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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 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.  

Trên đây là báo cáo 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 của Đoàn giám sát HĐND huyện Bạch Thông./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- LĐ VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Tài nguyên- MT; 

- Phòng Kinh tế & HT; 

- Hạt Kiểm lâm BT; 

- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - TT&TT; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

- Lưu: VT, TH HĐND. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

 TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Nguyễn Thanh Hà 
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