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BÁO CÁO 

Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện  

trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ Tư đến  

kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI 

(Trình tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá XXI) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, sáu tháng đầu năm 

UBND huyện đã có nhiều nỗ lực cố gắng, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo 

điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ, kịp thời phối hợp với Thường trực 

HĐND huyện giải quyết các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ Tư đến kỳ họp thứ 

Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.  

Tại kỳ họp này, UBND huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phối hợp giữa 

UBND huyện với Thường trực HĐND huyện, cụ thể như sau: 

1. Về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh  

- Thống nhất thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Chà; 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn cân 

đối ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (tại kỳ họp thứ Năm). 

- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Mường Chà (tại kỳ họp thứ Sáu). 

  - Phối hợp hoàn thiện nội dung các báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp 

thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI. 

2. Công tác quản lý, điều hành ngân sách 

Trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, UBND huyện đã thống nhất 

với Thường trực HĐND huyện điều chỉnh, phân bổ, bổ sung kinh phí cho các cơ 

quan, đơn vị với tổng số tiền: 10.238.811.000 đồng1. 

3. Công tác tổ chức cán bộ 

- Phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 

Năm, bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI;  

 
1 Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2021 (đợt 2) là 

393.000.000 đồng. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương cho các cơ quan để thực hiện một số chính 

sách năm 2021 là 7.071.000.000 đồng. Điều chỉnh giảm nguồn tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương của 

ngân sách huyện, điều chỉnh tăng chi sự nghiệp truyền thanh, truyền hình là 90.154.000 đồng. Điều chỉnh, bổ sung 

dự toán chi ngân sách đã giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện năm 2022 là 

160.400.000 đồng. Bổ sung kinh phí và điều chỉnh dự toán chi đã giao cho một số cơ quan, đơn vị năm 2022 là 

2.524.257.000 đồng.  
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- Phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị, bầu bổ sung Ủy viên 

UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo); cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa XXI (Ông Lê Hào Quang), nhiệm kỳ 

2021-2026.  

4. Công tác tổ chức họp, hội nghị, tiếp xúc cử tri, giám sát; trao đổi, học 

tập kinh nghiệm 

- Phối hợp phục vụ Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba 

Quốc hội khóa XV; Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám 

HĐND tỉnh khóa; Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư và 

trước kỳ họp thứ Sáu. 

- Phối hợp phục vụ giám sát chuyên đề “Việc xây dựng, triển khai kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp 

huyện quản lý” của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; giám sát nội dung phản 

ánh của Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử 

tại huyện. 

- Tại các phiên họp thường kỳ, giao ban, hội nghị, UBND huyện đã mời 

Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện dự, họp bàn về những vấn 

đề có liên quan. Hàng tháng, Lãnh đạo UBND huyện tham dự các phiên họp của 

Thường trực HĐND huyện. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tham gia Đoàn đại biểu đi trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác HĐND ở 

một số tỉnh phía Nam. 

- Phối hợp với Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tiến hành 

4 cuộc giám sát, 1 cuộc khảo sát2. 

5. Một số nhiệm vụ khác 

- Tham gia ý kiến vào 2 dự thảo luật do Thường trực HĐND huyện tổ chức 

lấy ý kiến (Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi)). 

- Phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với 

UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.  

- Phối hợp với Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện chuẩn bị 

nội dung, chương trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI. 

Nhìn chung, trong công tác chỉ đạo điều hành, UBND huyện đã chủ động 

phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện trong việc triển khai thực hiện 

 
2 Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Giám sát chuyên đề về việc thực hiện Đề án tiếp tục 

bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát triển Kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, 

định hướng đến năm năm 2025. Giám sát kết quả thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai 

đoạn 2019-2021. Giám sát chuyên đề việc thực hiện quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với UBND 

cấp xã chi trả từ năm 2018-2021. 

Khảo sát về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục có 

tính chất đầu tư giai đoạn 2021-2025.  
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Nghị quyết của HĐND huyện, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ sau kỳ 

họp thứ Tư đến kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá XXI; thường xuyên trao đổi 

bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước, thể hiện sự 

tập trung, thống nhất trong phối hợp, chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, 

Lãnh đạo UBND huyện trên các mặt công tác. 

Trên đây là báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực 

HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ Tư đến kỳ 

họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá XXI./.  

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, LLVT huyện; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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