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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và chương trình công tác  

06 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện 
 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 281/NQ-

HĐND, ngày 07/9/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc ban hành Quy 

chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 

2026,  

Thường trực HĐND huyện Đăk Tô báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng 

đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Thường trực 

HĐND huyện như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND huyện 

- Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp 

thường lệ năm 20221, Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước Kỳ họp thứ 4, Thường 

trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời 

gian tổ chức kỳ họp và thông báo2 cho các cơ quan có nội dung trình chủ động 

trong công tác chuẩn bị và hoàn thiện các dự thảo văn bản. Trong 6 tháng đầu 

năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 01 Kỳ họp Chuyên 

đề. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thống  nhất thông qua Nghị quyết về 

ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV, nhiệm kỳ 

2021-2026.  

- Công tác tiếp xúc cử tri (viết tắt là TXCT) sau Kỳ họp thứ 3 và trước Kỳ 

họp thứ 4: Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp 

tục duy trì việc lồng ghép Hội nghị TXCT của đại biểu HĐND 3 cấp trên cùng 

một địa bàn, trong cùng thời điểm nhằm tiết kiệm thời gian và việc đi lại, sinh 

hoạt của cử tri. Đồng thời, đã đề nghị UBND huyện rà soát, cập nhật, bổ sung và 

cung cấp Tài liệu Hỏi - Đáp để phục vụ đại biểu HĐND huyện sử dụng thông tin 

cho cử tri nhằm giảm bớt số lượng kiến nghị nhiều lần, trùng lắp, vượt cấp. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, các Tổ đã phân công đại 

biểu chủ động tìm hiểu, trao đổi với cử tri để nắm tình hình thực tế về kết quả 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời, lựa chọn những vấn đề 

                                           
1 Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 18/12/2021 của HĐND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp 

thường lệ năm 2022 của HĐND huyện Đăk Tô. 
2 Thông báo số 04/TB-TTHĐND ngày 25/5/2022 về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện 

Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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đang được cử tri, Nhân dân trong huyện quan tâm để đăng ký chất vấn tại kỳ 

họp.  

- Về nội dung trình kỳ họp: Thường trực HĐND huyện đã chủ động trong 

công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan có nội dung trình kỳ họp; phân công các 

Ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp 

kịp thời, đúng quy định. 

- Công tác chuẩn bị kỳ họp được triển khai đúng quy trình, quy định như: 

Ban hành giấy triệu tập; giấy mời dự kỳ họp; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông 

tin trong sử dụng tài liệu phục vụ kỳ họp...  

- Công tác điều hành kỳ họp linh hoạt, khoa học, phát huy dân chủ. Chủ 

tọa kỳ họp đã gợi mở, định hướng cho đại biểu HĐND huyện tập trung thảo 

luận, làm rõ những vấn đề trọng tâm, tạo được sự thống nhất cao trước khi biểu 

quyết thông qua Nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo các Ban của HĐND huyện phối 

hợp cơ quan trình rà soát, chỉnh sửa các dự thảo Nghị quyết trước khi HĐND 

huyện biểu quyết thông qua. 

- Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND 

và UBND huyện phối hợp với các Ban HĐND huyện tiếp tục rà soát, tu chỉnh 

các dự thảo Nghị quyết trình Chủ tọa kỳ họp ký ban hành theo đúng quy định và 

kịp thời thông báo kết quả kỳ họp đến các cơ quan liên quan.  

2. Hoạt động giám sát  

- Thực hiện chương trình giám sát năm 2022(3), Thường trực HĐND 

huyện đã phân công các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức giám 

sát chuyên đề 06 tháng đầu năm 2022; xây dựng kế hoạch để HĐND huyện  

giám sát chuyên đề 06 tháng đầu năm về tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất 

công trên địa bàn huyện Đăk Tô . Đồng thời, giám sát thường xuyên việc thực 

hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND huyện, việc giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, qua đó kịp 

thời kiến nghị, đôn đốc giải quyết.  

- Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tổng hợp ý kiến kiến nghị của 

cử tri gửi trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XIV theo quy định4. 

Theo đó, Thường trực HĐND huyện đã chuyển 15 ý kiến, kiến nghị của cử tri 

đến UBND huyện để xem xét, giải quyết. Đến nay, UBND huyện đã tiếp thu, 

giải quyết và có văn bản trả lời đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường 

trực HĐND huyện nhận thấy: UBND huyện đã xác định rõ trách nhiệm, chỉ đạo, 

đôn đốc các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Hầu hết cử tri 

cho rằng kết quả giải quyết, trả lời cơ bản sát, đúng với nội dung cử tri kiến 

                                           
3)Nghị quyết số 234/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám sát 

của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô năm 2022; Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 30/07/2021 

của HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022. 

     4 (1) Báo cáo số 05/BC-TTHĐND, ngày 27/01/2022 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Ba 

HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; (2) Báo cáo số 345/BC-HĐND, ngày 30/11/2021 về tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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nghị, bảo đảm quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, nguồn lực của 

huyện, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đại đa số cử tri và Nhân dân 

trong huyện. 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 01 đợt khảo sát việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 

hội và phân bổ ngân sách địa phương năm 20225. 

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện cũng đã tham gia 03 đoàn giám sát6 

của các Ban HĐND tỉnh, HĐND huyện; chỉ đạo, tham gia cùng với các Ban 

HĐND huyện tổ chức nắm tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên 

địa bàn huyện để theo dõi tình hình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và thực thi các Nghị quyết HĐND huyện trên địa bàn. 

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

Thành viên của Đoàn giám sát đã phát huy trách nhiệm, nghiên cứu kỹ vấn đề, 

qua quá trình làm việc đã nắm bắt được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

của các đơn vị, địa phương, từ đó kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương liên quan kịp thời có những giải pháp khắc phục hạn chế, 

tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các địa phương thực hiện hiệu quả hơn. Đồng 

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

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

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

Đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ và các cuộc họp đột xuất (tính đến ngày 

01/7/2022) để xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung do các cơ quan liên 

quan trình xin ý kiến. Trong 06 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã 

xem xét, thống nhất chủ trương theo nội dung đề xuất của UBND huyện7. Các 

thành viên Thường trực HĐND huyện tập trung nghiên cứu, cho ý kiến đối với 

các nội dung trình với tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ đó đã 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 chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND 

huyện 

                                           
5 Kết quả khảo sát tại Báo cáo số 08/BC-TTHĐND, ngày 25/3/2022 của Thường trực HĐND về khảo sát việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2022. 
6 (1) Tham gia cùng Đoàn giám sát Ban Dân tộc tỉnh về hỗ trợ tái định cư theo Quyết định số 882/QĐ-UBND; 

(2) Giám sát việc triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

(3) Giám sát việc bố trí chức danh, số lượng, thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

huyện Đăk Tô của Ban Pháp chế HĐND huyện. 
7 (1) Tờ trình số 17/TTr-UBND, ngày 10/03/2022 của UBND huyện về việc đề nghị xem xét, cho ý kiến chuyển 

nguồn  kinh phí năm 2021 chưa thực hiện sang năm 2022; (2) Công văn số 229/UBND, ngày 23/03/2022 của 

UBND huyện về việc xem xét, bố trí đối ứng nguồn vốn dự án nâng cấp, mở rộng đường DDH51 (đường liên xã 

Kon Đào – Văn Lem); (3) Tờ trình số 28/TTr-UBND, ngày 10/5/2022 của UBND huyện về việc đề nghị xem xét, 

cho ý kiến đầu tư các dự án. 
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- Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện thường xuyên chỉ 

đạo, đôn đốc các Ban của HĐND huyện thực hiện giám sát, khảo sát theo chức 

năng, nhiệm vụ. 

- Trong công tác thẩm tra nội dung UBND huyện trình các kỳ họp, căn cứ 

nội dung trình và tình hình thực tế triển khai các nhiệm vụ, các Ban của HĐND 

huyện, Thường trực HĐND huyện đã điều hòa, phân công đơn vị chủ trì, phối 

hợp một cách hợp lý, qua đó phát huy trí tuệ của tập thể, đóng góp những ý kiến 

xác đáng để hoàn thiện nội dung trình. 

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

đơn, thư của công dân 
Thường trực HĐND huyện đã thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định 

kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của huyện8; tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn, 

thư; chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc lập sổ và thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc các cơ quan chức năng trong việc thụ lý giải quyết, đơn thư do Thường trực 

HĐND chuyển đến. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện 

chưa tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nào của 

công dân. 

6. Công tác khác 

- Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Thường trực 

HĐND huyện9; tổ chức họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện hàng tháng 

để đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng qua 

và triển khai kế hoạch công tác tháng tiếp theo.  

- Xây dựng Kế hoạch khắc phục khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm 

điểm tập thể Thường trực HĐND huyện năm 2021; đồng thời đôn đốc các cá 

nhân trong Thường trực HĐND huyện xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn 

luyện, phấn đấu năm 2020 theo đúng thời gian quy định. 

- Ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại 

biểu HĐND huyện năm 202210 trong đó đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu 

HĐND huyện phân công thời gian tiếp công dân cho đại biểu tại nơi ứng cử 

nhằm thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải 

thích, tuyên truyền để công dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Rà soát, lập danh sách đại biểu HĐND huyện tham gia lớp bồi dưỡng 

Đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tổ chức Hội nghị giao ban 06 tháng đầu năm 2022 giữa Thường trực 

HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Sau hội nghị đã ban hành 

Thông báo kết luận số 05/TB-TTHĐND, ngày 01/6/2022 về Kết luận Hội nghị 

giao ban 6 tháng đầu năm giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực 

                                           
8 Thông báo số 19/TB-HĐND, ngày 22/12/2021 của Thường trực HĐND huyện về lịch tiếp công dân của 

Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện năm 2022. 
9 Chương trình số 01/CTr-TTHĐND, ngày 13/1/2022 về Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Thường 

trực HĐND huyện Đăk Tô. 
10 Thông báo số 19/TB-HĐND, ngày 22/12/2022 của Thường trực HĐND huyện về lịch tiếp công dân của 

Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2022. 
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HĐND các xã, thị trấn để đề ra các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

- Tổ chức Đoàn đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đi 

học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam. 

- Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực 

HĐND các huyện, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã hoàn thành 

chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp tục được 

nâng cao, nổi bật là: Kịp thời chuẩn bị tổ chức các phiên họp Thường trực 

HĐND huyện định kỳ; hoạt động giám sát chuyên đề được tích hợp đạt kết quả; 

công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện tốt; kịp thời cho ý kiến đối với những nội 

dung UBND huyện trình xin ý kiến đảm bảo chất lượng; làm tốt công tác chỉ 

đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND huyện; tiếp nhận và xử lý đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định. 

- Tổ chức thành công Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với 

Thường trực HĐND các xã, thị trấn 06 tháng đầu năm 2022 để gặp gỡ, trao đổi, 

chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tạo 

sự hiểu biết lẫn nhau giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu 

HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

2. Hạn chế và nguyên nhân: Công tác đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, hội nghị thường kỳ có nội dung còn chậm, 

chưa đạt tiến độ đề ra. Một số Tổ đại biểu HĐND huyện gửi Báo cáo kết quả 

tiếp xúc cử tri chậm, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. 

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của 

HĐND huyện đúng quy định. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề năm 

2022. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 HĐND 

huyện Khóa XIV. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Đoàn giám sát của các 

Ban HĐND tỉnh (nếu có). 

3. Chuẩn bị và tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND huyện định kỳ 

và đột xuất. Triển khai thực hiện chất vấn, giải trình tại Phiên họp Thường trực 

HĐND huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND huyện theo quy định. 

4. Xem xét, cho ý kiến đối với nội dung UBND huyện trình xin ý kiến 

Thường trực HĐND huyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

5. Tiếp tục chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND 

huyện, nhất là việc tổ chức thực hiện chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề 

năm 2022 và xây dựng chương trình giám sát, khảo sát năm 2023. 
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6. Thực hiện tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn, 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân theo quy định. 

7. Tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng cuối năm 2022 giữa Thường trực 

HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

8. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ khác đảm bảo mọi hoạt động 

của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại 

biểu HĐND huyện tiến hành thuận lợi. 

 

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và chương 

trình công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện./.  
 

Nơi nhận:                                                     
- Thường trực HĐND tỉnh;               

- UBND tỉnh;                                                                           

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP, VT, THHĐ.                                                                               

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sâm 
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