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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm, 

chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 

(Trình kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện, khóa XXI) 

                                                    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Kính gửi: HĐND huyện Mường Chà 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khoá 

XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết 

quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 

như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022  

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp 

a) Công tác  tổ chức các kỳ họp  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với 

UBND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan 

liên quan tổ chức kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất); công tác chuẩn bị kỳ họp, tổ chức, 

điều hành, phục vụ bảo đảm chu đáo, đúng theo luật định; triệu tập các đại biểu dự 

kỳ họp đúng thời gian quy định; các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại 

kỳ họp được chuẩn bị tốt về nội dung, ngắn gọn, đầy đủ thông tin, có tính khả thi; 

thời gian gửi tài liệu cho đại biểu đúng quy định. Các ban của HĐND huyện phát 

huy trách nhiệm, thẩm quyền trong tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình đảm bảo 

quy trình thẩm tra. 

Kỳ họp đã xem xét các tờ trình về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 

2022, và đề nghị 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; tổ chức thành 

công bầu chức danh chủ tịch HĐND huyện khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chủ tọa điều hành kỳ họp dân chủ, linh hoạt, thể hiện sự đổi mới và đảm bảo 

nội dung, thời gian theo dự kiến. Từng nội dung kỳ họp được Chủ tọa kỳ họp kết 

luận rõ ràng trên cơ sở ý kiến của tập thể đại biểu HĐND huyện, tuân thủ các quy 

định của pháp luật. Công tác thảo luận, chất vấn đã tạo điều kiện cho đại biểu phát 

biểu ý kiến, phát huy dân chủ trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, cũng 
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như xem xét, quyết định vấn đề thuộc nội dung kỳ họp; tại kỳ họp đã thống nhất 

biểu quyết thông qua 03 nghị quyết1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

b) Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện (kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2022)  

Để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện, Thường trực HĐND 

huyện đã tổ chức phiên họp với Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất về nội dung, thời 

gian tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở nội dung kỳ họp, phân công nhiệm vụ cho các cơ 

quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; các Ban HĐND huyện chủ 

động nghiên cứu, thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo lĩnh 

vực được giao. Các cơ quan đơn vị, được phân công đã chủ động chuẩn bị các nội 

dung trình kỳ họp thuộc lĩnh vực được phân công. 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các Ban của HĐND và các cơ 

quan liên quan đã chuẩn bị 44 báo cáo (trong đó có 13 báo cáo thẩm tra), 10 tờ 

trình, 12 dự thảo Nghị quyết và 01 thông báo (Trong đó: Thường trực HĐND 

huyện trình 05 báo cáo, 06 tờ trình, 06 dự thảo nghị quyết). 

2. Hoạt động khảo sát, giám sát, giải trình 

a) Khảo sát 

Công tác khảo sát, nắm tình hình được quan tâm triển khai thực hiện, 6 

tháng đầu năm Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-

TT.HĐND, ngày 03/3/2022 về khảo sát 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; Thông qua khảo sát Thường trực HĐND đã ban hành Báo cáo số 

78/BC-TT.HĐND ngày 13/6/2022 chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị với 

UBND huyện, các phòng, ban chức năng xử lý, giải quyết những hạn chế, thiếu sót 

đã được chỉ ra; kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 đảm bảo đúng quy định của Luật. 

Ban Pháp chế HĐND huyện đã thành lập đoàn khảo sát, xây dựng kế hoạch 

và thực hiện khảo sát nội dung “Việc thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa 

nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Mường Chà”2. Kết quả khảo sát đã được Ban 

Pháp chế nêu tại Báo cáo sô 84/BC-BPC ngày 15/7/2022 kết quả hoạt động 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ban. 

b) Giám sát chuyên đề  

 
1 Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc thông 

qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mường Chà; Nghị quyết về việc 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, huyện Mường Chà. 
2 Quyết định số 05/QĐ-BPC ngày 10/5/2022  về thành lập đoàn khảo sát “Việc thi hành Luật thi hành án 

hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Mường Chà. 
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6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề3, 

HĐND huyện tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề4. Kết quả giám sát đã được đánh 

giá chi tiết tại Báo cáo số 75/BC-ĐGS ngày 11/5/2022 của Thường trực HĐND 

huyện về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách 

mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ trên địa bàn huyện; Báo cáo số 81/BC-ĐGS ngày 28/6/2022 của HĐND 

huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa 

các dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát triển KT - XH, giai đoạn 2016 - 2020, 

định hướng đến năm 2025.  

Các Ban HĐND huyện đã tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề theo chương 

trình giám sát năm 2022 đã đề ra5.  

c) Giám sát tại kỳ họp  

Việc giám sát tại kỳ họp đã được Thường trực HĐND huyện triển khai thực 

hiện nghiêm túc tại kỳ họp HĐND huyện, các nội dung kỳ họp đảm bảo công khai, 

dân chủ, công bằng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện. Tại 

kỳ họp thứ Năm HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét 03 tờ trình 

và 03 dự thảo Nghị quyết. Qua giám sát cho thấy các tờ trình, dự thảo Nghị quyết 

trình tại kỳ họp đảm bảo về nội dung, thể thức, quy trình soạn thảo và thẩm quyền 

ban hành theo luật định. 

d) Giám sát giữa hai kỳ họp  

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện đã 

triển khai, thực hiện các hoạt động giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Thường 

xuyên giám sát UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 theo Nghị quyết HĐND đã ban hành. 

Chỉ đạo, đôn đốc các Ban HĐND huyện giám sát thường xuyên qua các báo 

cáo được trình tại kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn và các hội nghị, phiên họp của 

UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.  

Giám sát, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết đơn thư, khiếu nại, 

tố cáo của công dân, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. Trong 6 tháng đầu năm, 

UBND huyện đã tiếp nhận 38 đơn, trong đó 28 đơn đủ điều kiện xử lý (02 đơn khiếu 

nại, 26 đơn kiến nghị). Cơ quan chức năng đã giải quyết xong 09/12 đơn thuộc thẩm 

quyền, 03 đơn đang trong thời hạn giải quyết, chuyển xử lý 16 đơn về UBND các 

xã, thị trấn giải quyết. Qua giám sát, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn 

 
3 Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 22/3/2022 của Thường trực HĐND huyện, giám sát việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ theo  
4 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà, giám sát việc 

thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc giai đoạn 2016 - 2020. 
5 Quyết định số 06/QĐ-BKT-XH ngày 13/5/2022 của Ban Dân tộc HĐND huyện về việc thành lập đoàn 

giám sát “ Kết quả thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2021”; Quyết định số 

09/QĐ-BKT-XH ngày 30/5/2022 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề 

về 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; 
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khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết 

theo các quy định hiện hành. 

Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và 

của HĐND cấp xã, thị trấn. Kết quả, 6 tháng đầu năm UBND huyện đã ban hành 

02 văn bản quy phạm pháp luật6, HĐND các xã, thị trấn không ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. Qua giám sát việc ban hành văn bản QPPL của UBND huyện 

được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.  

e) Giải trình 

Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch và tổ chức 01 phiên họp 

trực tuyến của Thường trực HĐND huyện kết nối đến đến điểm cầu với Thường 

trực HĐND các xã, thị trấn. Nội dung: yêu cầu Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo giải trình về việc giao, phân bổ nguồn tiết 

kiệm chi ngân sách địa phương năm 2022. 

Phiên giải trình đã được diễn ra công khai, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, 

mang tính đối thoại và đã được kết luận tại Thông báo số 25/TB-HĐND ngày   

08/7/2022 của Thường trực HĐND huyện. 

 3. Hoạt động tiếp xúc cử tri  

Thường trực HĐND huyện phối hợp với lãnh đạo UBND huyện, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch7 và tổ chức cho 

các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện triển khai, thực hiện tiếp xúc cử tri trước 

và sau kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) tại 12 xã, thị trấn.  

Kết quả có 371 cử tri đại diện cho các bản, tổ dân phố, cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn các xã, thị trấn tham dự. Có 80 cử tri phát biểu với 143 ý 

kiến, kiến nghị. Nội dung chủ yếu liên quan đến công tác làm đường, kéo điện, đầu 

tư sửa chưa công trình nước sinh hoạt, thủy lợi, xây kè bảo vệ ruộng, xây dựng nhà 

văn hóa các bản, tổ dân phố, chi trả dịch vụ môi trường rừng, vệ sinh môi 

trường…. Qua tiến xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện tổng hợp 06 ý kiến gửi 

các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết8; 134 ý kiến còn lại 

thuộc thẩm quyền cấp xã đã được Tổ đại biểu HĐND huyện và UBND các xã, thị 

trấn trực tiếp trao đổi, tiếp thu, giải trình và được cử tri đồng tình ủng hộ. 

4. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân  

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân 

luôn được Thường trực HĐND huyện quan tâm thực hiện thường xuyên, đảm bảo 

 
6 Quyết định số 01/2022 Đ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND huyện về việc ban hành uy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Chà; Quyết định số 02 2022 

ĐUBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của phòng Dân tộc, huyện Mường Chà. 
7 Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 08/6/2022 của HĐND về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu 

HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
8 Báo cáo số 83/BC-HĐND ngày  08/7/2022 của TT HĐND huyện về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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đúng theo quy định. Thường trực HĐND huyện đã xây dựng lịch tiếp công dân của 

đại biểu HĐND huyện định kỳ và hàng quý9. Trong đó: Thường trực HĐND 

huyện, các ban HĐND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ và thường xuyên tại 

trụ sở tiếp công dân của huyện, đại biểu HĐND huyện công tác tại các xã, thị trấn 

tiếp công dân vào các ngày quy định tại địa điểm tiếp công dân của UBND các xã, 

thị trấn nơi đại biểu ứng cử. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, các đại 

biểu HĐND huyện đã tiếp 19 lượt, với 26 công dân đến kiến nghị, phản ánh10. 

Việc tiếp nhận đơn, thư gửi đến, phân loại, xử lý đơn thư được thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND 

huyện đã tiếp nhận 01 đơn đề nghị của công dân gửi đồng thời đến nhiều cơ quan. 

Đơn đã được giao cho phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo giải 

quyết. Hiện, đơn đề nghị vẫn đang được xem xét và chờ giải quyết. 

5. Hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan 

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Lãnh 

đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên 

quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xem xét xử lý các việc phát 

sinh giữa hai kỳ họp, điều chỉnh, bổ sung ngân sách cho các cơ quan, đơn vị đảm 

bảo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.  

Phối hợp xây dựng và tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện, giai đoạn 2021 - 202611. 

6. Hoạt động giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp  

Thực hiện Quy chế làm việc của HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 

2026, Thường trực HĐND huyện xem xét, cho ý kiến và giải quyết 05 tờ trình của 

UBND huyện có tính cấp bách, cần quyết định ngay trong thời gian giữa hai kỳ 

họp, cụ thể như sau:  

a) Giữa kỳ họp thứ Tư và thứ Năm 

- Ban hành Văn bản số 64/HĐND-BKTXH, ngày 27/01/2022 về việc thống 

nhất ý kiến nhất trí bổ sung kinh phí cho phòng Lao động thương binh và xã hội để 

thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2021 (đợt 

2), với tổng số tiền: 393.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn) 

theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 118/UBND-TCKH ngày 

26/01/2022. Nguồn dự toán: tại Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 

của UBND tỉnh Điện Biên.  

 
9 Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 06/01/2022 của HĐND huyện về Lịch tiếp công dân quý I năm 2022; 

Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 01/4/2022 của HĐND huyện về Lịch tiếp công dân quý II năm 2022; Thông báo 

số 26/TB-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND huyện về Lịch tiếp công dân quý III năm 2022. 
10 Trong đó: tiếp thường xuyên 15 lượt với 22 công dân, tiếp định kỳ 04 lượt với 04 công dân. 
11 Quy chế số 106/QC-TTHĐND-UBND-UB MTTQVN  ngày 04/7/2022 về phối hợp công tác giữa 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, giai đoạn 2021 - 2026. 
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- Ban hành Nghị quyết số 63/NQ-TT.HĐND ngày 11/02/2022, về việc điều 

chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân 

sách huyện để thực hiện một số chính sách năm 2021, với tổng số tiền 

7.071.000.000 đồng (Bảy tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu) theo đề nghị của 

UBND huyện tại Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 10/02/202212.  

b) Giữa kỳ họp thứ Năm và thứ Sáu 

- Ban hành Nghị quyết số 67/NQ-TT.HĐND ngày 31/3/2022, về việc điều 

chỉnh giảm nguồn tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách 

huyện, để điều chỉnh tăng chi Sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình huyện; thực 

hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022, với tổng số tiền: 90.154.000 

đồng (Chín mươi triệu, một trăm năm mươi bốn nghìn) theo đề nghị của UBND 

huyện tại Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 08/3/2022. Nguồn dự toán: chi khác 

ngân sách huyện năm 2022 (nguồn kinh phí tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL). 

- Ban hành Nghị quyết số 69/NQ-TT.HĐND ngày 23/5/2022 về việc điều 

chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương đã giao cho các phòng: Nông 

nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng và Công An huyện năm 2022 theo đề nghị của 

UBND huyện tại Tờ trình số 632/TTr-UBND ngày 19/5/202213.  

- Ban hành Nghị quyết số 70/NQ-TT.HĐND ngày 28/6/2022 về việc bổ 

sung dự toán và điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương đã giao cho các 

phòng theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 795/TTr-UBND ngày 

16/6/202214.  

7. Các hoạt động trọng tâm khác  

 
12 Trong đó: 

+ Phòng Lao động Thương binh và xã hội: 33.000.000 đồng. Nguồn kinh phí tại Quyết định số 203/QĐ-

UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên. 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: 7.038.000.000 đồng. Nguồn kinh phí tại các Quyết định của UBND tỉnh 

Điện Biên: số 174/QĐ-UBND ngày 25/01/2022, số 211/QĐ-UBND ngày 07/02/2022, số 213/QĐ-UBND ngày 

07/02/2022, số 214/QĐ-UBND ngày 07/02/2022. 
13 Trong đó: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: 66.000.000 đồng. Nguồn dự toán: chi khác ngân sách huyện năm 2022. 

- Điều chỉnh giảm phòng Kinh tế - Hạ tầng và điều chỉnh tăng cho Công An huyện dự toán chi Ban an toàn 

giao thông huyện 50.000.000 đồng (nguồn chi thường xuyên năm 2022), kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông 44.400.000 đồng (nguồn chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác) 
14 Trong đó: 

- Giao bổ sung dự toán cho các đơn vị; Văn phòng Huyện ủy 1.100.000.000 đồng thực hiện mua xe ô tô, 

Nguồn dự toán tại Quyết định số 914/QĐUBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Điện Biên; Tòa án nhân dân huyện 

350.000.000 đồng thực hiện mua sắm, lắp đặt hệ thống giám sát tại phiên toà theo Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 

23/12/2014 của BTV Tỉnh ủy Điện Biên. Nguồn dự toán từ chi khác NS huyện. 

- Điều chỉnh dự toán đã giao đầu năm của phòng Nông nghiệp và PTNT: giảm chi 200.000.000 đồng của 

công trình: Sửa chữa, khắc phục sau lũ công trình nước sinh hoạt bản Huổi Nhả, xã Mường Mươn và tăng chi 

200.000.000 đồng cho công trình: Sửa chữa, nâng cấp khắc phục sau lũ công trình thuỷ lợi Nậm Nèn 1+2, xã Nậm 

Nèn, huyện Mường Chà. 

- Điều chỉnh dự toán đã giao đầu năm của phòng Kinh tế và Hạ tầng: giảm chi 1.224.257.000 đồng (Sửa 

chữa đường nước sinh hoạt bản Há Là Chủ B, bản Hừa Ngài, bản Hát Tre xã Hừa Ngài, Điều chỉnh quy hoạch 

chung theo QĐ số 1053/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, công trình Nâng cấp đường giao 

thông Nậm Pó - Huổi Hạ, xã Na Sang) và tăng chi công trình Kè tổ 9 thị trấn Mường Chà 524.257.000 đồng, Kè 

trường Tiểu học Sa Lông 700.000.000 đồng. 
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- Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận xử lý 184 văn bản đến, ban hành 

79 văn bản đi15, đáp ứng yêu cầu hoạt động của HĐND huyện.  

- Tham dự các hoạt động: thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân 

dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Lễ giao nhận quân năm 2022...  

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện theo quy chế và khi 

được mời. 

- Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2021 đối với 

tập thể, cá nhân Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, phó chủ tịch 

HĐND các xã, thị trấn; Cho ý kiến nhận xét đánh giá đối với chủ tịch HĐND 

các xã, thị trấn.  

- Tham dự đầy đủ các hoạt động giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Điện Biên16, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh17 tại huyện; hoạt 

động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Điện Biên tại Thị trấn Mường Chà.  

- Tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện tổ chức từ ngày 06-08 

tháng 4 năm 2022; Tham gia giảng 04 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã đảm 

bảo nội dung và thời gian quy định18. 

- Tổ chức 07 Phiên họp Thường trực HĐND huyện (06 thường kỳ và 01 đột 

xuất) để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND huyện và giải 

quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, đồng thời xem xét, kịp thời 

cho ý kiến đối với 05 tờ trình của UBND huyện.  

- Tổ chức Đoàn đại biểu HĐND huyện đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh 

phía nam. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 1. Kết quả đạt được 

 
15 Cụ thể: 06 Quyết định, 07 Nghị quyết, 13 Báo cáo, 08 Thông báo, 03 Kế hoạch, 42 văn bản hành chính. 
16 Kế hoạch số 137/KH-ĐGS ngày 06/12/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kế hoạch giám sát 

chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ 

ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”, thực hiện giám sát tại huyện ngày 11/3/2022. 
17 Công văn số 36/HĐND-KTNS ngày 21/3/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thông báo 

chương trình 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”, thực hiện giám sát tại huyện ngày 11/5/2022 
18 Quyết định số 1482-QĐ/HU ngày 17/5/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy Mường Chà, tổ chức bồi 

dưỡng cho Đại biểu HĐND các xã Mường Mươn, Na Sang, Ma Thì Hồ; Quyết định số 1489-QĐ/HU ngày 

27/5/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy Mường Chà, tổ chức bồi dưỡng cho Đại biểu HĐND các xã Sa Lông, 

Mường Tùng và Thị trấn; Quyết định số 1490-QĐ/HU ngày 31/5/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy Mường Chà, tổ 

chức bồi dưỡng cho Đại biểu HĐND các xã Huổi Lèng, Hừa Ngài, Sá Tổng; Quyết định số 1569-QĐ/HU ngày    

08/6/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy Mường Chà, tổ chức bồi dưỡng cho Đại biểu HĐND các xã Nậm Nèn, 

Huổi Mí, Pa Ham. 



8 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thực 

hiện theo chương trình công tác năm và quy chế làm việc của HĐND huyện, chủ 

động tổ chức, thực hiện các hoạt động của HĐND theo chức năng nhiệm vụ và đạt 

được những kết quả tích cực.  

Hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, nội dung giám sát có trọng 

tâm, trọng điểm, tập trung vào những vẫn đề có búc xúc, nổi cộm và những khó 

khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo các nghị quyết của HĐND huyện. 

Hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực 

HĐND được triển khai hiệu quả. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân thường xuyên được Thường trực HĐND huyện 

quan tâm, xem xét xử lý kịp thời, đúng theo quy định của Luật.  

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường 

trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan được duy trì chặt 

chẽ, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính 

quyền địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được thực hiện đúng theo 

quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của HĐND. 

2. Một số hạn chế 

Tại các phiên họp, phiên chất vấn, số lượng đại biểu tham gia thảo luận, chất 

vấn tại kỳ họp chưa nhiều. 

Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát và giải 

quyết các kiến nghị của cử tri có việc chưa quyết liệt. 

Hoạt động tiếp xúc cử tri của một số đại biểu HĐND huyện hiệu quả còn 

hạn chế, chưa theo dõi triệt để việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Công tác 

tổng hợp, phân loại ý kiến chưa đảm bảo chất lượng, dẫn đến có kiến nghị đã được 

giải quyết nhưng vẫn tiếp thu về. 

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Hoạt động kỳ họp  

a) Kỳ họp thường lệ 

Thường trực HĐND phối hợp với UBND huyện, Ban thường trực uỷ ban 

MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất về nội dung, 

thời gian và xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (dự kiến vào cuối tháng 12/2022). Phân công 

nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các văn bản trình tại kỳ họp đảm bảo 

đúng quy trình và thời gian quy định; Phân công các ban HĐND thẩm tra các báo 

cáo, dự thảo nghị quyết trình tại  kỳ họp HĐND huyện theo quy định.  

b) Kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất 
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Chuẩn bị và tổ chức kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp để giải quyết các công 

việc phát sinh đột xuất (nếu có) theo quy định. 

2. Hoạt động khảo sát, giám sát  

Tiếp tục tăng cường các hoạt động khảo sát, giám sát; đôn đốc UBND 

huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn  tổ chức 

triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết HĐND đã ban hành.  

a) Giám sát tại kỳ họp 

Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo các Ban HĐND huyện nghiên 

cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo 

nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND huyện phù hợp với chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tiễn của huyện, mang tính phản 

biện cao. 

Cải tiến, nâng cao chất lượng các phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội 

trường, chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những nội dung trọng tâm, vấn 

đề còn vướng mắc để đề xuất các biện pháp phù hợp. Phát huy vai trò của các Ban 

HĐND huyện, tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện trong nghiên cứu, có ý kiến tham 

gia vào nội dung trình tại kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND huyện,... 

 b) Giám sát chuyên đề  

 Tổ chức giám sát 01 chuyên đề của HĐND huyện, về “Việc thực hiện Nghị 

quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa 

bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện”. 

 Chỉ đạo các Ban của HĐND xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động 

giám sát chuyên đề mà Ban đã lựa chọn thực hiện trong  năm 2022, đảm bảo nội 

dung và thời gian theo Chương trình giám sát đã ban hành.  

c) Giám sát giữa hai kỳ họp  

Chỉ đạo các Ban của HĐND huyện tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, 

trọng tâm là giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

của UBND huyện và HĐND các xã, thị trấn; việc giải quyết các kiến nghị sau 

giám sát; các ý kiến kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân…  

d) Phối hợp giám sát  

Tham gia phối hợp giám sát chuyên đề trên địa bàn huyện theo đề nghị của 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; HĐND, Thường trực HĐND, các ban 

HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ huyện.  

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri 
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 Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND 

huyện triển khai, thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường kỳ giữa 

năm, trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện khóa XXI.  

4. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân  

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND huyện 

tiếp tục phối hợp với UBND huyện, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân, tiếp nhận và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân theo luật định; phối hợp và đôn đốc cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân kịp thời, đúng quy định.  

5. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện và các cơ quan liên quan 

  Thường trực HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với 

UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại 

huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên và các Tổ đại biểu HĐND huyện để 

thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.  

6. Hoạt động trọng tâm khác  

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện thực hiện tốt việc xử lý các nhiệm vụ 

phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND đảm bảo kịp thời, đúng chính sách pháp luật, 

nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

 Triển khai, thực hiện đánh giá xếp loại năm 2022 đối với tập thể, cá nhân 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; đánh giá, xếp loại đối với việc thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

Tổng hợp các báo cáo định kỳ đảm bảo thời gian quy định và tổ chức các 

phiên họp thường kỳ hàng tháng để đánh giá tình hình tổ chức, kết quả hoạt động 

của Thường trực HĐND trong tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

của các tháng tiếp theo. 

 Thực hiện các hoạt động chung của cấp ủy, chính quyền huyện.  

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt 

động 6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND huyện kính trình HĐND huyện./. 

Nơi nhận:  
- TT. HĐND tỉnh (b/c);  

- UBND tỉnh (b/c);  

- TT. Huyện ủy;  

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;  

- Đại biểu HĐND huyện;  

- UBMT Tổ quốc huyện;  

- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể đơn vị 

LLVT huyện;  

- TT. HĐND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Trường Giang 
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