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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 

của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 
 

 

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 211/NQ-

HĐND, ngày 28/7/2021 của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám 

sát của Thường trực HĐND huyện năm 2021,  

Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám 

sát năm 2021, như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân huyện và Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn  

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Ban của HĐND huyện thường 

xuyên theo dõi, nghiên cứu các văn bản do UBND huyện và HĐND cấp xã ban 

hành. Qua nghiên cứu, rà soát, trong năm 2021, chưa phát hiện văn bản của 

UBND huyện và các Nghị quyết của HĐND cấp xã đã ban hành có dấu hiệu trái 

với Hiến pháp, pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 

trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện. 

2. Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri 

- Trên cơ sở báo cáo của các Tổ đại biểu về kết quả tiếp xúc cử tri trước 

và sau các Kỳ họp thường lệ trong năm 2021, Thường trực HĐND huyện tổng 

hợp, chuyển 28 ý kiến, kiến nghị của cử tri1 đến UBND huyện để xem xét, giải 

quyết. 

- Qua báo cáo trả lời, giải quyết của UBND huyện, Thường trực HĐND 

huyện đã thực hiện giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo 

đúng quy trình, quy định. Kết quả giám sát cho thấy UBND huyện đã xác định 

rõ trách nhiệm, đã tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm 

quyền; đối với những nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc 

có sự phối hợp với các cơ quan Trung ương để giải quyết, UBND huyện đã chỉ 

đạo các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện, phối hợp với các sở, ngành 

của tỉnh để xem xét, giải quyết2.  

                                              
1Sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII: 01 ý kiến, kiến nghị. Trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII: 

05 ý kiến, kiến nghị. Trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện: 10 ý kiến, kiến nghị. Sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện: 

Không có ý kiến, kiến nghị. Trước kỳ họp thứ Ba HĐND huyện: 12 ý kiến, kiến nghị. 
2 (1) Phối hợp với Trung tâm Viễn thông Đăk Tô – Tu Mơ Rông giải quyết kiến nghị của cử tri thị trấn Đăk Tô 

về đường dây cáp viễn thông trên địa bàn thị trấn gây mất an toàn, mỹ quan đô thị; (2) phối hợp với Điện lực 
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- Quá trình báo cáo với cử tri, kết quả giải quyết, trả lời cơ bản sát, đúng 

với nội dung cử tri kiến nghị, bảo đảm quy định của pháp luật, phù hợp với khả 

năng, nguồn lực của huyện, được đa số cử tri trong huyện thống nhất.  

3. Công tác tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện 

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng theo 

Quy chế làm việc để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và đề ra chương 

trình công tác cho tháng tiếp theo; đồng thời xem xét, thảo luận và quyết định 

các nội dung do các cơ quan liên quan trình xin ý kiến. Các phiên họp thường kỳ 

Thường trực HĐND huyện diễn ra nghiêm túc, khách quan, dân chủ. Các thành 

viên Thường trực HĐND huyện đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến 

đối với các nội dung trình phiên họp với tinh thần trách nhiệm cao, có chất 

lượng. Kết luận của Thường trực HĐND huyện được ban hành đảm bảo thời 

gian, đúng quy trình, quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, tạo điều 

kiện thuận lợi để UBND huyện và các cấp, ngành liên quan thực hiện tốt công 

tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh của địa phương. 

4. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết 

đơn, thư của công dân 

Hàng tháng, Thường trực HĐND huyện tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở 

tiếp công dân huyện theo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại 

biểu HĐND huyện năm 20213. Tại các cuộc tiếp công dân, Thường trực HĐND 

huyện đã thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ của Thường trực HĐND theo 

luật định và theo Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện đã ban 

hành. Trong năm 2021, không có đơn, thư của công dân gửi đến Thường trực 

HĐND huyện đề nghị xem xét, giải quyết. 

5. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Trong năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 01 đợt giám sát 

chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa 

XIII, nhiệm kỳ 2016-20214. Qua giám sát nhận thấy UBND huyện đã chỉ đạo, 

điều hành thực hiện cơ bản đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị 

quyết. Đa số các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại và 

dịch vụ đạt kế hoạch; thu, chi ngân sách vượt chỉ tiêu dự toán được giao; an sinh 

xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh giữ vững ổn định. Tuy nhiên còn một 

                                                                                                                                             
Đăk Tô xem xét, giải quyết đối với kiến nghị của cử tri Kon Đào về phát triển thêm lưới điện tại thôn 3 xã Kon 

Đào, ý kiến cử tri thị trấn về xử lý trụ điện tạm bợ tại Khối 4 và di dời tuyến đường điện trên đường Nguyễn Thị 

Minh Khai sang đường Phạm Văn Đồng, đầu tư xây dựng thêm trụ điện hạ thế tại tuyến đường Mai Hắc Đế; (3) 

Phối hợp với Thủy điện Đăk Psi 6 xem xét giải quyết ý kiến cử tri về việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ 

dân bị ảnh hưởng do việc thi công của thủy điện Đăk Psi 6; (4) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trả 

lời kiến nghị cử tri Đăk Trăm về đầu tư xây dựng bờ kè hai bên suối Đăk Trăm; (5) Phối hợp với Sở Giao thông 

vận tải tỉnh xem xét, giải quyết đối với kiến nghị của cử tri xã Đăk Trăm đầu tư xây dựng bùng binh, mở rộng 

khu vực ngã 3 Đăk Trăm. 
3 Thông báo số 68/TB-HĐND, ngày 28/12/2020 của Thường trực HĐND huyện về Lịch tiếp công dân của 

Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2021. 
4 Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021. 
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số tồn tại, khó khăn cần có giải pháp khắc phục, tăng cường chỉ đạo trong thời 

gian đến như: việc triển khai Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp còn chậm; 

một số mô hình liên kết theo chuỗi giá trị không hiệu quả hoặc hiệu quả chưa 

cao; dự án phát triển rừng giai đoạn 2021-2025 có tỷ lệ cây sống thấp; tiến độ 

triển khai, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản chậm; chương trình xây 

dựng nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm (OCOP), công tác đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn không đạt kế hoạch… 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND còn tham gia 02 đoàn giám sát5 và 02 

đoàn khảo sát của các Ban HĐND huyện6; cùng với các Ban HĐND huyện 

thường xuyên nắm tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn 

huyện để có cơ sở xem xét, cho chủ trương đối với các vấn đề do UBND huyện 

trình Thường trực HĐND huyện theo thẩm quyền. Ngoài ra, khi được mời, 

Thường trực HĐND huyện cũng đã tham gia đầy đủ các đoàn giám sát, khảo sát 

của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát 

trên địa bàn huyện7.  

Nhìn chung, hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện đúng quy định, 

quy trình; Thành viên của Đoàn giám sát đã phát huy trách nhiệm, nghiên cứu 

kỹ các vấn đề,qua quá trình làm việc đã nắm bắt được những hạn chế, khó khăn, 

vướng mắc của các địa phương, đơn vị từ đó kiến nghị với UBND huyện chỉ đạo 

các phòng, ban; địa phương liên quan kịp thời có những giải pháp khắc phục hạn 

chế, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả hơn. Đồng 

thời Thường trực HĐND huyện cũng thường xuyên chỉ đạo các Ban của HĐND 

huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tiếp xúc cử tri của các Tổ Đại biểu và giám sát chuyên đề của 

Thường trực HĐND huyện có nội dung tiến hành chưa đảm bảo thời gian theo 

kế hoạch đề ra. Một số tổ đại biểu tổng hợp nội dung tiếp xúc cử tri chưa đảm 

bảo yêu cầu và thời gian theo quy định.  

2. Nguyên nhân 

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 dẫn đến phải điều chỉnh lịch tiếp xúc 

cử tri, lịch giám sát tại các địa phương để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 

                                              
5 (1) Giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính của chính quyền cơ sở của Ban Pháp chế HĐND huyện; (2) 

huyện giám sát công tác triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và các lĩnh vực đột phá trong 

nông nghiệp năm 2021của Ban Kinh tế - Xã hội. 
6 Tham gia đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HDNĐ huyện khảo sát kết quả triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; 

tham gia đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội quý I năm 2021 trên địa bàn huyện. 
7 Trong năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã tham gia 01 đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

68/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2017-2020 
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Đa số đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm 

nên còn hạn chế trong công tác theo dõi, tổng hợp ý kiến kiến nghị, cử tri. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP TRONG 

THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục chỉ đạo, định hướng, phân công điều hòa đảm bảo chương 

trình giám sát năm 2022 của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ 

Đại biểu HĐND huyện. Xây dựng và tổ chức thực hiện đạt kết quả Chương trình 

giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện năm 2022.  

2. Chuẩn bị và tổ chức tốt các phiên họp Thường trực HĐND định kỳ và 

đột xuất. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc chất vấn, giải trình tại phiên họp 

Thường trực HĐND theo quy định. Kịp thời xem xét, cho ý kiến đối với các nội 

dung UBND trình giữa hai kỳ họp về chủ trương xử lý những nội dung cụ thể 

phát sinh liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý ngân sách của UBND các 

cấp. 

3. Tiếp tục phát huy vai trò chủ động và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt 

động giám sát của Thường trực HĐND, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề; 

đảm bảo các kết luận giám sát của Thường trực HĐND bao quát được nội dung 

giám sát, phù hợp với thực tiễn và mang tính phản biện cao, làm cơ sở cho 

HĐND huyện thảo luận, quyết định và các cơ quan liên quan kịp thời điều 

chỉnh, khắc phục, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.  

4. Tăng cường quan hệ phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực 

hiện chương trình giám sát, trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát công tác 

giải quyết kiến nghị cử tri và những vấn đề được cử tri, dư luận quan tâm. Xây 

dựng Lịch tiếp công dân năm 2022 và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 

của Thường trực HĐND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- HĐND huyện; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- BTT MTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, VP, BPC. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sâm  
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