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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Thƣờng trực HĐND huyện năm 2022,  

chƣơng trình hoạt động năm 2023 

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

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân ngày 20/11/2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày18/10/2021 của HĐND huyện về 

Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khoá XXI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động, Chương trình giám sát 

của HĐND huyện năm 2022; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt năm 

2022 và đề ra chương trình hoạt động năm 2023 như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Hoạt động kỳ họp 

Năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với lãnh đạo Uỷ ban 

nhân dân (UBND), Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 

huyện và các cơ quan liên quan tổ chức thành công 3 kỳ họp (gồm: 01kỳ họp giữa 

năm, 02 kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) và chuẩn bị tổ chức kỳ 

họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ Tám). 

Các nội dung của kỳ họp đảm bảo theo quy định của luật và phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của huyện, cụ thể: 

1.1. Công tác chuẩn bị 

Công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc theo Luật định. Trước mỗi kỳ 

họp, Thường trực HĐND chủ trì, họp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan liên quan 

thống nhất dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp trình Ban Thường vụ Huyện 

ủy cho ý kiến; dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho Thường trực HĐND huyện, 

UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban của HĐND huyện và các 

cơ quan liên quan thực hiện việc chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp.  

Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan 

được phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp đã tích cực, chủ động chuẩn bị và hoàn 

thành các nội dung trình tại các kỳ họp kịp thời, có chất lượng; chương trình kỳ 
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họp được bố trí khoa học, hợp lý, cách thức thực hiện các nội dung kỳ họp linh 

hoạt phù hợp với tình hình thực tế, dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận và 

thông qua nghị quyết.  

Việc triệu tập kỳ họp và thông báo nội dung chương trình, thời gian tổ chức 

kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện nghiêm túc, đúng 

quy định của pháp luật.  

Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên 

quan chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp, đăng tải tài liệu kỳ họp 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện kịp thời, giúp đại biểu khai thác, nghiên cứu 

và chuẩn bị ý kiến tham gia trong quá trình thảo luận, quyết định các nội dung 

trình tại kỳ họp 

1.2. Công tác tổ chức các kỳ họp  

- Tại 3 kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét 1 thông báo,  14 tờ trình,  47 báo 

cáo và 19 dự thảo nghị quyết. Cụ thể:  

+ Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất): Tổ chức 

trong 1/2 ngày (ngày 30/3/2022) với sự tham gia của 28/30 đại biểu HĐND huyện, 

(đạt 93,33%) . Kỳ họp đã tiến hành xem xét 03 tờ trình, 02 báo cáo và thông qua 

03 dự thảo Nghị quyết. Tại kỳ họp HĐND huyện xem xét, thảo luận, bầu Chủ tịch 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Xem xét các tờ trình về việc 

thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mường Chà 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, huyện Mường Chà.  

 + Kỳ họp thứ Sáu: Tổ chức trong 02 ngày (từ ngày 21-22/7/2022) ) với sự 

tham gia của 27/30 đại biểu, (đạt 90%). Kỳ họp đã tiến hành xem xét 7 tờ trình, 39 

báo cáo và thông qua 11 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện, 

UBND huyện các ban HĐND huyện và các cơ quan liên quan trình; Nghe Ủy ban 

MTTQVN huyện thông báo về công tác xây dựng chính quyền và những kiến nghị 

với HĐND - UBND huyện. 

Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá tình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh; quyết định chủ trương, 

giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh 6 tháng cuối năm 2022. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng 

đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thu, chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022. Phê chuẩn 

tổng quyết toán thu, chi NSĐP năm 2021. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND 

huyện 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, và các 

nhiệm vụ khác trên địa bàn huyện….  Ngoài ra Kỳ họp đã xem xét bầu 01 chức 

danh ủy viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 và xem xét cho thôi 

làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với 01 đại biểu do đã chuyển công tác ra khỏi 

địa bàn huyện. 

+ Kỳ họp thứ Bảy, (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất): Tổ chức 

trong 1/2 ngày, ngày 11/8/2022 với sự tham gia 27/29 đại biểu HĐND huyện, (đạt 
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93,1%). Kỳ họp đã tiến hành xem xét 04 tờ trình, 06 báo cáo và thông qua 05 dự 

thảo Nghị quyết. 

- Kỳ họp thứ  Tám: là kỳ họp thường lệ cuối năm, với nhiều nội dung quan 

trọng dự kiến được tổ chức trong 2 ngày (ngày 15-16/12/2022). Tại kỳ họp, HĐND 

huyện sẽ tập trung xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND huyện, 

UBND huyện, các Ban của HĐND và các cơ quan liên quan theo quy định của 

pháp luật. Xem xét, biểu quyết thông qua, quyết định về mục tiêu, nhiệm vụ, phát 

triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023; dự toán và phân bổ dự 

toán ngân sách địa phương năm 2023; kế hoạch đầu tư công và kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 và các nhiệm vụ khác…. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét 07 tờ trình, 36 

báo cáo và thông qua 11 dự thảo Nghị quyết. 

Các kỳ họp của HĐND huyện trong năm 2022 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng 

và tổ chức theo đúng luật định. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp có nhiều 

đổi mới. Chương trình kỳ họp được bố trí, sắp xếp phù hợp, khoa học, hợp lý; các 

báo cáo, đề án trình bày tại kỳ họp đều được tóm tắt ngắn gọn, cô đọng, súc tích 

những nội dung chính cần xin ý kiến của đại biểu. Báo cáo thẩm tra của các Ban 

HĐND huyện có những nhận định, đánh giá sát với thực tiễn, có tính phản biện, 

có những nội dung nhấn mạnh để các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận. 

HĐND huyện đã dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn, giúp các đại biểu có 

thời gian phân tích, đánh giá các vấn đề và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện. 

Các nghị quyết được ban hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về 

quy trình, thủ tục, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn huyện. 

 Các kỳ họp diễn ra dân chủ, thẳng thắn, chất lượng, thể hiện tinh thần trách 

nhiệm cao trước Nhân dân của các vị đại biểu HĐND huyện, của UBND huyện 

cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.  

2. Phiên họp Thƣờng trực HĐND huyện 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, Thường trực HĐND huyện 

đã tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện hàng tháng, thành phần tham dự 

có mời lãnh đạo UBND huyện, đại diện Ban thường trực UBMTTQVN huyện và 

một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Qua đó, đánh giá tình hình hoạt 

động, công tác điều hành của Thường trực HĐND huyện, đề ra chương trình công 

tác hàng tháng cụ thể, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình 

UBND huyện chỉ đạo thực hiện Nghị quyết HĐND cũng như các vấn đề vướng 

mắc khác. 

Ngoài ra, tại phiên họp này, tùy vào tình hình thực tế và ý kiến của các đại 

biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đề nghị một số thủ trưởng cơ quan 

giải trình, làm rõ kết quả trách nhiệm của đơn vị trong việc tham mưu cho UBND 

huyện thực hiện Nghị quyết HĐND và các kết luận của chủ tịch HĐND huyện.  

Trong năm Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công phiên họp trực 

tuyến (giải trình về nội dung giao tiết kiệm chi ngân sách năm 2022) giữa Thường 
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trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại phiên họp Thường 

trực HĐND tháng 6 (lần 2) đối với Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng 

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện. 

3. Hoạt động giám sát, khảo sát 

3.1. Hoạt động giám sát 

Hoạt động giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện  

tiếp tục được đổi mới về nội dung, cách thức triển khai thực hiện góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả giám sát. Bên cạnh việc tham gia cùng các Đoàn giám sát 

của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 

hoàn thành các chương trình giám sát theo kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

3.1.1. Giám sát chuyên đề  

Năm 2022, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức  

06 cuộc giám sát chuyên đề
1
. Qua giám sát, các Đoàn giám sát đã đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và cơ sở xã, thị trấn về nội dung được 

giám sát. Nắm được những bất cập, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong việc 

thực hiện nhiệm vụ đã được phát hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

đơn vị. Đoàn giám sát cũng đã trao đổi thẳng thắn với các cơ quan, đơn vị chịu sự 

giám sát để có sự thống nhất trong đánh giá, nhận xét về trách nhiệm của, các cơ 

quan, đơn vị đối với những hạn chế tồn tại. Từ đó kiến nghị với UBND huyện, các 

cơ quan phòng, ban của huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết các 

kiến nghị của các Đoàn giám sát. 

Sau giám sát, Thường trực HĐND huyện đã giao các Ban của HĐND huyện 

tiếp tục thực hiện giám sát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của các Đoàn giám 

sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; Các kiến nghị sau 

giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã được UBND 

huyện tiếp thu, giải quyết đúng thời gian quy định. 

3.1.2.  Giám sát tại kỳ họp  

Hoạt động giám sát tại kỳ họp đã được HĐND huyện nghiêm túc thực hiện, 

đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, nêu cao tinh thần trách nhiệm các đại biểu 

HĐND huyện. Trước kỳ họp, các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Toà án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện được gửi đến 

đại biểu để nghiên cứu, thảo luận và phân công các Ban HĐND thẩm tra trước khi 

trình kỳ họp. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu 

thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung trình Kỳ họp. Ý kiến tham gia của đại biểu 

                                           
1
 Gồm: 2 cuộc của HĐND (Việc thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc giai 

đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà; 

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), 1 cuộc của TT HĐND (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 Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 22/3/2022 của Thường trực HĐND huyện Mường Chà), 3 cuộc của các 

Ban của HĐND (Việc thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo và cận nghèo giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện; 

Việc thực hiện quản l  và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã chi trả từ năm 

2018-2021; Việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND, UBND các xã, thị trấn 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện) 
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tại kỳ họp đều được các cơ quan tiếp thu, giải trình làm rõ, tạo được sự đồng thuận 

và giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. 

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 thực hiện 

đúng theo luật định. 

3.1.3. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiến nghị của 

các đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 

Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch và phân công các Ban của 

HĐND huyện giám sát việc giải quyết các   kiến, kiến nghị của cử tri từ trước và 

sau kỳ họp thứ Tư đến trước và sau kỳ họp thứ Sáu
2
 nhằm xem xét việc giải quyết, 

trả lời   kiến, kiến nghị của cử tri của UBND huyện và các cơ quan chức năng của 

huyện; Đánh giá kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn 

tại, hạn chế và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết   kiến, kiến 

nghị của cử tri. Từ đó, đề xuất các kiến nghị để giải quyết triệt để, góp phần nâng 

cao trách nhiệm trong công tác quản l , chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, các cơ 

quan, phòng, ban của huyện trong việc giải quyết   kiến, kiến nghị của cử tri.  

Kết quả, 17/22   kiến, kiến nghị đã được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn phối hợp với UBND các xã giải quyết.  Các   kiến, kiến nghị của cử 

tri đã được xem xét giải quyết, trả lời đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nội 

dung giải quyết, trả lời rõ ràng, giải trình ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề, đáp ứng 

được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân
3
. Còn 05   kiến, 

kiến nghị được UBND huyện giao cho các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ 

nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện giải pháp để giải quyết sớm, hiệu quả, 

đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. 

3.1.4. Giám sát quyết định của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND 

các xã, thị trấn. 

Bên cạnh việc xem xét các báo cáo do UBND và các cơ quan chuyên môn 

trình tại kỳ họp theo quy định, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Ban của 

HĐND huyện 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 an ninh - quốc phòng năm 2022 theo 

Nghị quyết đã được HĐND huyện ban hành; Giám sát các báo cáo được trình tại 

các kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn và các hội nghị, phiên họp của UBND 

huyện và các cơ quan chức năng.  

                                           
2
 Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 12/5/2022, giám sát kết quả giải quyết   kiến, kiến nghị sau giám sát 

năm 2021 và của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI; Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 

01/11/2022, giám sát việc giải quyết   kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ -HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND 

huyện và   kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND khóa XXI. 
3
 Báo cáo số 82/BC-TT HĐND ngày 04/7/2022, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau 

giám sát năm 2021 của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và   kiến, kiến nghị của cử tri trước và 

sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XXI; Báo cáo số       /BC-TT HĐND ngày     /12/2022, báo cáo kết quả giám 

sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của HĐND huyện tại NQ số 72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 và   kiến, kiến 

nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI. 
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Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện, 

HĐND các xã, thị trấn. Trong năm, UBND huyện đã ban hành 05 văn bản quy 

phạm pháp luật
4
. Qua giám sát cơ bản việc ban hành văn bản QPPL của UBND 

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

 3.2. Hoạt động khảo sát 

Trong năm HĐND huyện thực hiện một 02 cuộc khảo sát, trong đó 01 cuộc 

của Thường trực HĐND huyện, 01 cuộc của Ban Pháp chế HĐND huyện
5
. 

Kết quả khảo sát nhằm thu thập thông tin phục vụ cho công tác thẩm tra của 

các Ban HĐND huyện; đánh giá thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được, hạn 

chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện. Từ đó đề xuất, kiến nghị những 

biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả. 

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri  

Thường trực HĐND huyện luôn chủ động phối hợp với lãnh đạo UBND 

huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch
6
 và tổ 

chức cho các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện triển khai, thực hiện tiếp xúc 

cử tri tại 12 xã, thị trấn.  

Tại nhiều điểm tiếp xúc, tiếp tục duy trì tiếp xúc cử tri 02 cấp giữa đại biểu 

HĐND cấp tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện với cử tri trên địa bàn. Các điểm tiếp 

xúc cử tri được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cử tri và luân phiên thay đổi tại các 

bản của xã. Không khí tiếp xúc dân chủ, thẳng thắn. Tại các buổi tiếp xúc, các đại 

biểu đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; kết quả các kỳ 

họp của HĐND huyện và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ 

quan chức năng trước và sau kỳ họp. Cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri được 

đại biểu HĐND làm rõ ngay tại điểm tiếp xúc và tiếp thu một số ý kiến, kiến nghị 

của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện gửi đến Thường trực HĐND 

huyện tổng hợp và chuyển UBND huyện, các cơ quan chức năng xem xét giải 

quyết theo quy định. Qua các cuộc tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện giữ được mối 

liên hệ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri, thể hiện vai trò người đại 

biểu dân cử thông qua việc thu thập và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo 

vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.  

                                           
4
 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022, về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin; Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 14/01/2022, 

về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc; Quyết định số 

03/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022, về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022, về việc ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế; Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2022, về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Văn phòng 

HĐND-UBND huyện. 
5
 Kế hoạch số 05/KH-TT.HĐND, Kế hoạch 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; Quyết định số 05/QĐ-PC ngày 

10/5/2022, thành lập đoàn khảo sát việc thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2017-

2021 trên địa bàn huyện. 
6
 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; Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 16/11/2022 của HĐND về tiếp 

xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
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Kết quả các tổ đại biểu tổng hợp được 325 ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Thường trực HĐND huyện tổng hợp 03 ý kiến, kiến nghị trình HĐND huyện đề 

nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết; các ý kiến còn lại thuộc thẩm quyền cấp xã đã được các đại biểu HĐND 

huyện trao đổi, giải trình thoả đáng và được cử tri đồng tình ủng hộ. 

6. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thƣ 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 

đúng theo quy định. Thường trực HĐND huyện đã xây dựng lịch tiếp công dân của 

đại biểu HĐND huyện định kỳ và hàng quý đến 16/31 đại biểu HĐND huyện tại 

Trụ sở tiếp công dân huyện. Các đại biểu HĐND huyện công tác tại các xã, thị trấn 

thì thực hiện tiếp công dân vào ngày thứ 4 của tuần thứ 2 trong tháng tại địa điểm 

tiếp công dân của UBND các xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử. Ngoài ra, Thường 

trực HĐND huyện còn tham gia tiếp công dân thường xuyên khi có công dân đến đề 

nghị được làm việc.  

Kết quả tính đến ngày 30/11/2022: 

- Thường trực HĐND huyện đã tiếp 29 lượt, với 40 công dân đến kiến nghị, 

phản ánh. Trong đó: Tiếp thường xuyên 27 lượt, với 38 công dân; Tiếp định kỳ 02 

lượt, với 02 công dân. 

- Thường trực HĐND huyện tiếp nhận 04 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền, 

chuyển UBND huyện đề nghị giải quyết. Trong đó UBND huyện đã giải quyết  dứt 

điểm 02 đơn
7
, xếp lưu đơn 02 đơn do không đủ điều kiện xử lý

8
. 

7. Hoạt động phối hợp  

7.1. Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử 

tại huyện 

                                           
7
 (1) Xem xét, giải quyết việc thi công tuyến đường: Na Sang - Huổi Mí - TT thị trấn Tủa Chùa - Huổi 

Lóng từ năm 2018 ảnh hưởng đến đất nương của gia đình ông Thào Văn Lả, bản Hô Mức, xã Nậm Nèn nhưng gia 

đình không nhận được tiền đền bù, hỗ trợ mà hộ gia đình ông Khoàng Văn Toàn người cùng bản Hô Mức đã nhận 

số tiền đền bù, hỗ trợ đối với khu đất nương trên của gia đình ông Lả; gia đình đã gửi đơn đến UBND xã Nậm Nèn 

để giải quyết, ông Toàn đã nhất trí trả lại gia đình ông Lả số tiền 30.000.000 đồng, tuy nhiên đến nay gia đình ông 

Lả vẫn chưa nhận được số tiền đã thống nhất theo biên bản làm việc ngày 11/6/2021. (2) Đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết việc Nhân dân bản Huổi Chá, xã Mường Tùng đang sinh sống tập trung ở 2 khu vực (2 

nhóm), tuy nhiên chỉ có nhóm 2 được đầu tư hỗ trợ điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt,…còn lại 36 hộ gia đình ở 

nhóm 1 không được đầu tư, hỗ trợ. UBND huyện đã giao Phòng Tài chính và Kế hoạch xem xét, tham mưu UBND 

huyện giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật (Văn bản số 1151/UBND-TCKH ngày 15/8/2022 của 

UBND huyện về việc trả lời đơn của công dân). UBND huyện đã chuyển đơn của công dân Thào Văn Lả đến 

UBND xã Nậm Nèn xem xét, giải quyết xong. Công dân đã nhất trí và xin rút đơn đề nghị (Báo cáo số 91/BC-

UBND ngày 26/5/2022 của UBND xã Nậm Nèn). 
8
 (1) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương giữ chức vụ Hiệu 

trưởng trường Mầm non số 1 Mường Mươn và bà Hoàng Thị Sự giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Mầm non số 1 

Mường Mươn khi sáp nhập trường vào năm 2024. (Đến nay 02 trường chưa sáp nhập). (2) Đề nghị UBND huyện, 

cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra việc xây dựng cổng chào của huyện trước cửa cổng vào nhà ông Bùi Văn 

Thật, Tổ dân phố số 11, thị trấn Mường Chà ảnh hưởng đến mỹ quan, lối đi lại của người dân.( Nội dung đơn đã 

được UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời tại Văn bản số 1340/UBND-KTHT ngày 20/9/2022, hiện tại đề nghị 

của công dân không phát sinh tình tiết mới vì vậy không thụ lý giải quyết) 
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Thường trực HĐND huyện thường xuyên phối hợp với các Ban HĐND tỉnh 

khi thực hiện các chuyên đề giám sát tại địa phương
9
; Đôn đốc, phối hợp UBND 

huyện xây dựng báo cáo, bố trí các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác giám 

sát của Đoàn đảm bảo theo yêu cầu. 

Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện thường xuyên tổ 

chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND tỉnh, HĐND 

huyện trên địa bàn huyện; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến các kỳ 

họp của HĐND tỉnh. 

7.2. Phối hợp với UBND huyện, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam 

huyện và các cơ quan liên quan 

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND huyện, Ban thường 

trực UBMTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan chuyên môn luôn được duy trì, 

thực hiện tốt trong các hoạt động như: 

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, 

thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI kịp thời, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với 

tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh Covid-19; các tổ đại biểu HĐND 

huyện đã chủ động, phối hợp với Ban Thường trực ủy ban MTTQ các xã, thị trấn 

xây dựng chương trình và tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri tại địa bàn 12 xã, thị 

trấn đảm bảo thời gian theo kế hoạch.  

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỳ họp; Xây dựng nội dung, chương trình 

của các kỳ họp HĐND huyện;  Tham gia ý kiến các dự thảo luật do Đoàn đại biểu 

Quốc hội gửi đến
10

. 

- Phối hợp với Lãnh đạo UBND huyện trong thực hiện các chuyên đề 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. Trong năm, Thường 

trực HĐND huyện đã thay mặt HĐND huyện xem xét và quyết định, ban hành 01 

văn bản và 06 nghị quyết để giải quyết các nội dung có tính cấp bách, cần quyết 

định ngay trong thời gian giữa hai kỳ họp của UBND huyện
11

. Việc xử lý các vấn 

                                           
9
 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 l ”; Quyết định số 42 Đ-DT ngày 27/8/2022 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh về việc Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Quyết định số 402 Đ-TTg, ngày 14/3/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số 

trong thời kỳ mới" trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 198/HĐND-VP, ngày 28/10/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về Giám sát tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; giám sát nội dung phản ánh 

của Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam: “Điện Biên cần khẩn cấp di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở…” theo yêu 

cầu của TT HĐND tỉnh. 
10

 gồm: Dự thảo Luật phòng, chống ma túy và dự thảo luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) 
11

 Văn bản số 64/HĐND-BKTXH, ngày 27/01/2022 về việc thống nhất   kiến nhất trí bổ sung kinh phí cho 

phòng Lao động thương binh và xã hội huyện 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; 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; 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; 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 
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đề phát sinh giữa hai kỳ họp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đạt 

hiệu quả góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

của HĐND. 

 Ngoài ra Thường trực HĐND huyện còn phối hợp Ban thường trực 

UBMTTQ Việt Nam huyện trong việc tổ chức cho đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri 

tại huyện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng tiếp xúc cử tri ngày một nâng lên; Thực 

hiện nghiêm chế độ cung cấp thông tin, trao đổi thống nhất báo cáo tổng hợp 

những kiến nghị, đề xuất về những vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND quan tâm 

báo cáo tại các kỳ họp. 

7.3. Chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các ban HĐND huyện, các 

Tổ đại biểu HĐND huyện 

Thường trực HĐND huyện chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động 

của các ban HĐND huyện; Chỉ đạo các Ban của HĐND huyện tham gia chuẩn bị 

nội dung các kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban như: Thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp… 

Điều hòa hoạt động giám sát của các Ban theo đúng quy định và kế hoạch 

của Ban đã đề ra; tham gia thành viên đoàn giám sát của HĐND, thường trực 

HĐND đầy đủ, đảm bảo chất lượng hiệu quả và báo cáo kết quả hoạt động giám 

sát của các Ban với Thường trực HĐND huyện. 

Chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện nghiên cứu tài liệu, có ý kiến tham 

gia vào các báo cáo, dự thảo tờ trình, nghị quyết trình tại các kỳ họp; Tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp 

HĐND huyện gửi Thường trực HĐND huyện theo quy định. 

8. Các hoạt động trọng tâm khác  

Thường trực HĐND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có 

hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và quy 

chế hoạt động của HĐND, cụ thể như sau:  

- Tham gia các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh - quốc phòng; Tham gia công tác chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tham dự, chỉ đạo các hoạt động thăm hỏi, tặng 

quà vào các ngày Lễ lớn trên địa bàn huyện...  

- 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. 

                                                                                                                                        
An huyện năm 2022; Nghị quyết số 69/NQ-TT.HĐND ngày 28/6/2022 Bổ sung dự toán và điều chỉnh dự toán chi 

ngân sách địa phương đã giao cho một số cơ quan, đơn vị năm 2022; Nghị quyết số 89/NQ-TT.HĐND ngày 

19/10/2022 về việc Phân bổ dự toán chi nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022; Chương trình mục mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022; Nghị quyết số 90/NQ-TT.HĐND ngày 03/10/2022, Bổ sung dự toán chi ngân sách địa 

phương cho một số cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm 2022 và Điều tăng dự 

toán ngân sách địa phương năm 2022; 
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- Tổ chức thực hiện tốt hoạt động của HĐND, đảm bảo các chế độ cho đại 

biểu và kinh phí cho việc tổ chức kỳ họp đúng theo quy định. 

- Đón tiếp và tham dự đầy đủ các hoạt động giám sát chuyên đề của Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên
12

; Tham dự hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp thứ 3, thứ 4 Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tại 

địa bàn huyện.  

- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND đảm 

bảo nội dung và thời gian quy định; Tổ chức cho Đoàn đại biểu HĐND huyện đi 

học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía nam (gồm 15 người, thời gian từ 24/5/2022 – 

07/6/2022). 

- Triển khai lấy ý kiến và tổng hợp đối với các ý kiến: ý kiến đề xuất, kiến 

nghị của các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện, Ban thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện đối với nội dung giám sát năm 2023; Quy chế phối hợp 

công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm 

hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên. 

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

gian quy định. 

9. Đánh giá chung  

9.1. Ưu điểm 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện đã bám 

sát chương trình công tác trọng tâm của năm, triển khai thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra hiệu quả, đảm bảo quy định pháp luật. 

Thường trực HĐND huyện đã linh hoạt trong công tác và chỉ đạo hoạt động của 

các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện phù hợp với điều kiện thực 

tiễn. Các đồng chí Thường trực HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm 

trong triển khai hoạt động của HĐND. 

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các kỳ họp 

được tổ chức kịp thời, đạt chất lượng cao, đảm bảo đúng quy định. Tại các kỳ họp 

đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp. Các nghị 

quyết của HĐND huyện ban hành được phổ biến đến mọi tầng lớp Nhân dân. 

Việc tổ chức nhiều kỳ họp chuyên đề trong năm đã góp phần chủ động trong việc 

quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương và kịp thời kiện toàn công tác tổ 

chức của HĐND đảm bảo hoạt động được liên tục. 

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, các 

Ban của HĐND, đại biểu HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN 

huyện chặt chẽ. Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được chú trọng triển khai; 

hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử l  đơn khiếu nại, tố cáo 

                                           
12

 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”. 
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của công dân tiếp tục được quan tâm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Mối 

liên hệ công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện và các đoàn thể Nhân dân ngày càng được tăng cường.  

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện và cá nhân 

mỗi đại biểu HĐND huyện không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

9.2. Một số hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên hoạt động của Thường trực 

HĐND huyện vẫn còn một số hạn chế như: 

- Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của một số Tổ đại biểu còn chậm, chất 

lượng tổng hợp chưa cao. Một số đại biểu HĐND chưa chủ động theo dõi tiến độ 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị đã tiếp thu tổng hợp gửi về cho Thường trực 

HĐND huyện. 

- Các ý kiến thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện vẫn còn ít.  

- Nội dung thẩm tra chưa sâu; việc thẩm tra chỉ mới dừng ở việc xem xét, đánh 

giá trên cơ sở báo cáo của UBND huyện và các cơ quan đơn vị, chưa đi sâu vào việc 

phân tích nội dung, đặt vấn đề, phát hiện tồn tại, hạn chế để kiến nghị, đề xuất… 

- Một số kiến nghị của cử tri và sau giám sát chưa được các cơ quan có trách 

nhiệm quan tâm giải quyết kịp thời.  

- Hoạt động giám sát của tổ đại biểu chưa thực hiện được. 

- Việc tổ chức họp Tổ để tham gia ý kiến vào các nội dung trình tại các Kỳ 

họp chưa được các Tổ đại biểu HĐND quan tâm đúng mức. 

- Một số đại biểu khi được mời tham gia Đoàn giám sát của Thường trực, 

các Ban HĐND huyện chưa mạnh dạn tham gia ý kiến, chưa bố trí được thời gian 

tham gia  đủ các hoạt động của Tổ như: giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… 

9.3. Nguyên nhân của hạn chế  

- Đơn vị chịu sự giám sát chưa nâng cao trách nhiệm trong xây dựng các báo 

cáo, cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn giám sát; chưa thực hiện xử l  đối với 

các trường hợp chịu sự giám sát không chấp hành nghiêm việc thực hiện các kết 

luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND.  

- Đại biểu HĐND huyện phần lớn hoạt động kiêm nhiệm, công việc chuyên 

môn nhiều, nên chưa phát huy hết vai trò, chức năng và nhiệm vụ của người đại 

biểu, nhất là trong việc thảo luận, chất vấn tại kỳ họp và chưa thường xuyên theo 

dõi, đôn đốc giải quyết, xử l  các kiến nghị, kết luận sau giám sát của HĐND; 

-  Trình độ, năng lực của một số ít đại biểu còn hạn chế, nhất là đại biểu ở cơ 

sở; chưa phát huy tốt vai trò đại biểu;chưa quan tâm đầu tư, nghiên cứu để nâng 

cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của người đại biểu dân cử ; còn nể nang, ngại 

va chạm trong hoạt động chất vấn, giải trình. 

II. CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 
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Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu của kế 

hoạch 5 năm 2021 - 2025; Dự báo tình hình trong nước, trên địa bàn tỉnh, địa bàn 

huyện có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Trước bối cảnh 

đó, HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tiếp tục đổi 

mới nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tập trung thực hiện tốt một 

số nhiệm vụ chủ yếu sau:  

1. Chuẩn bị và tổ chức các  ỳ họp  

a) Kỳ họp thường lệ 

HĐND huyện xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND; Thông 

báo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát 

nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; xem xét, quyết định các nội dung 

theo quy định của pháp luật; xem xét, thông qua các báo cáo, đề án, dự thảo nghị 

quyết do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp. 

b) Kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất 

Chuẩn bị và tổ chức kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp để giải quyết các công 

việc phát sinh đột xuất theo đề nghị của Thường trực HĐND, chủ tịch UBND 

huyện, đại biểu HĐND huyện để xem xét, xử lý các nội dung theo thẩm quyền. 

2. Chuẩn bị và tổ chức các Hội nghị 

a) Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hai cấp huyện - xã với chủ đề: “Giải 

pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề”. Thời gian dự kiến vào 

tháng quý II/2023. 

b) Tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Khi có văn 

bản hướng dẫn thực hiện. 

3. Hoạt động khảo sát, giám sát  

Tiếp tục tăng cường các hoạt động thường xuyên 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 an ninh - quốc phòng theo Nghị quyết HĐND đã ban hành.  

3.1. Giám sát tại kỳ họp 

Chỉ đạo các Ban của HĐND huyện tiếp tục 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 bảo đảm khách quan, đúng chủ trương, Nghị quyết của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp điều kiện thực tiễn của huyện và 

mang tính phản biện cao, giúp đại biểu HĐND có cơ sở để xem xét, nhận định, 

đánh giá tình hình và biểu quyết quyết định nội dung quan trọng trình tại kỳ họp 

HĐND huyện.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng phiên thảo luận tại hội trường, thảo luận tổ, 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, chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp HĐND, phiên 

chất vấn, giải trình... 
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3.2. Giám sát chuyên đề  

Năm 2023, HĐND huyện tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề, gồm: (1) Giám 

sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất 

đai giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện Mường Chà; (2) Giám sát việc chấp 

hành các quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội 

phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện giai đoạn từ năm 2021 - 2023.   

Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát 01 chuyên đề: “Việc thực hiện 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ năm 2021- 2023 trên địa bàn 

huyện”.  

Phân công các Ban của HĐND huyện tổ chức thực hiện 03 cuộc giám sát 

chuyên đề
13

; tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn 

bản quy phạm pháp luật của cấp trên và nghị quyết của HĐND huyện; việc triển 

khai, thực hiện các Chương trình, dự án trên địa bàn huyện và hiệu quả sau đầu tư 

một số lĩnh vực; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết 

luận sau giám sát. 

3.3. 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 ý kiến kiến nghị 

của cử tri và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…  

Tăng cường công tác giám sát thường xuyên theo quy định; giám sát việc 

thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp, phiên họp của HĐND, Thường trực HĐND 

huyện và các vụ việc được cử tri và dư luận quan tâm.  

Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện về những vấn đề 

bức xúc, nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm. 

3.4. 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.  

3.5. Hoạt động khảo sát 

Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện tăng cường hoạt động khảo sát 

để phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát theo Kế hoạch đã đề ra. Trọng tâm là 

việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, việc thực hiện chế độ 

chính sách, tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, việc giải 

quyết các kiến nghị sau giám sát, chất vấn… 

4. Thực hiện chế độ làm việc và mối quan hệ phối hợp  

 4.1. Thực hiện chế độ làm việc  

                                           
13

 Mỗi Ban của HĐND thực hiện 1 cuộc giám sát chuyên đề. 
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Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực, 

các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện tổ chức trong việc tổ chức các Kỳ họp 

thường lệ, chuyên đề của HĐND huyện. Ban hành Chương trình hoạt động năm 

2023 của HĐND huyện. Cụ thể hóa các Nghị quyết HĐND tỉnh trong việc xem 

xét, ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

Thực hiện các nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát tại kỳ họp, giám sát 

chuyên đề của HĐND huyện năm 2023 theo Nghị quyết HĐND huyện; tổ chức 

phiên giải trình, chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND huyện để giải quyết các 

vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo phân công.   

Tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, xem xét và chuyển kịp thời đơn khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị của công dân đến các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, trả lời 

theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả trả lời kiến nghị của 

cử tri, đơn công dân của các cơ quan chức năng để có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở 

giải quyết kịp thời. 

Đề nghị các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, đề 

xuất với HĐND huyện các nội dung ban hành nghị quyết, giám sát và nội dung 

chất vấn tại các kỳ họp HĐND và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại 

biểu trong việc tham dự các kỳ họp của HĐND huyện, của Ban, Tổ đại biểu với 

vai trò là thành viên… 

Đảm bảo kinh phí hoạt động của HĐND và các chế độ cho đại biểu theo 

đúng quy định. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động HĐND huyện năm 2023; Chỉ 

đạo tổ chức phục vụ tốt các hoạt động HĐND huyện, Thường trực HĐND 

huyện, các Ban của HĐND huyện. 

Duy trì thực hiện các phiên họp của Thường trực HĐND huyện hàng tháng 

và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.  

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động HĐND, kịp thời 

ghi nhận thành tích và đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng 

góp cho hoạt động HĐND.  

Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, đối ngoại; các cuộc họp của Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; cuộc họp, Hội nghị do 

Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức. 

4.2. Thực hiện mối quan hệ phối hợp 

Phối hợp với UBND huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các 

Ban của HĐND huyện, các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung các kỳ họp, tiếp 

xúc cử tri, giám sát đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Phối hợp với UBND huyện thực hiện tốt việc xử lý các vấn đề 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 và cơ 

sở triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban 

của HĐND tỉnh trong việc thực hiện giám sát trên địa bàn huyện. 
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Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo 

luật do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đến. 

 Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp 

xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh trên địa bàn huyện đạt 

hiệu quả. 

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, 

Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Uỷ ban MTTQVN, các ngành liên quan 

để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; Chương trình hoạt động 

năm 2023, 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. THƢỜNG TRỰC HĐND 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

             Hoàng Thị Thúy Đƣơng 
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