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   Số:        /BC-TTHĐND                          Đăk Hà, ngày      tháng      năm   
                     

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 

năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

 

I. Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2022 

1. Công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện của Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện duy trì mối quan hệ, phối hợp với 

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và điều hòa hoạt 

động các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện triển khai thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau: 

- Tham dự các Hội nghị, cuộc họp, làm việc của Thường trực Huyện ủy, 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện và các ngành chức năng theo quy định. 

- Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân 

huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thông báo kết quả kỳ họp thứ tư Hội 

đồng nhân dân huyện và các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

huyện, đồng thời đề nghị các ngành, địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục duy trì 

công tác giám sát thường xuyên các nội dung liên quan đến công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giám sát kết quả giải quyết các ý kiến của 

cử tri tại các cuộc tiếp xúc và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại các kỳ 

họp theo đúng Luật định. Tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai, tổ chức 

thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Tập trung xây dựng Kế 

hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2022 theo Chương trình giám sát đã đề ra. 

- Thông báo tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện và phân 

công các Ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các nội dung, dự thảo Nghị 

quyết trình kỳ họp1.  

- Chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện rà soát các nội dung kế hoạch giám sát của Hội đồng 

nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân để đôn 

đốc các đơn vị báo cáo; tập trung nghiên cứu báo cáo, các văn bản, tài liệu có 

liên quan. Chuẩn bị các nội dung và điều kiện để tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội 

đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Về thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng nhân dân huyện uỷ quyền 

                                                 
1 Thông báo số 27/TB-TTHĐND ngày 05/8/2022 
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- Thông báo thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt hệ 

thống camera giám sát an ninh (giai đoạn 2) theo nội dung đề nghị của Ủy ban 

nhân dân huyện tại Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 01/8/20222. 

- Tham gia ý kiến đối với các nội dung được Ủy ban nhân dân huyện 

trình: Công văn số 1949 /UBND-TH ngày 27/7/2022 về việc tham gia ý kiến về 

mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung 

ương, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 1950 

/UBND-TH ngày 27/7/2022 về việc tham gia ý kiến về chủ trương phân khai 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 bổ sung ngân sách cấp 

huyện; Công văn số 1951 /UBND-TH ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tham gia ý kiến về chủ trương phân khai nguồn thu tiền sử dụng 

đất  phân cấp ngân sách huyện năm 2022; Công văn số 1952 /UBND-TH ngày 

27/7/2022 về việc tham gia ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn “đầu 

tư phát triển và sự nghiệp” ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đao Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện tham gia ý kiến 

đối với Đề án hỗ trợ cây Mácca giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện; cho ý 

kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 64/2021/NQ ngày 29/9/2021 

của Hội đồng nhân dân huyện quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và 

huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông trên địa 

bàn thị trấn ĐăkHà và các xã đạt nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân 

Trong tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện cùng với Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân; Thanh tra; Tài nguyên - Môi  trường; Ban Tiếp công 

dân huyện tổ chức tiếp công dân theo quy định (ngày 22/7, ngày 30/7, ngày 10/8 

và ngày 22/8/2022). Qua tổ chức các buổi tiếp công dân, đã tiếp nhận 05 lượt ý 

kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính, giao thông 

nông thôn, quy hoạch. Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chức năng có liên 

quan đã xem xét trả lời và giải quyết xong. 

4. Hoạt động khảo sát, giám sát 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện về phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn 

mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và Nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội 

từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện; Kế 

hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 về ban hành phương án 

sử dụng quỹ đất để tạo vốn tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 20203. 

                                                 
2 Thông báo số 28/TB-TTHĐND ngày 05/8/2022 
3 Kế hoạch số 18/KH-ĐGS ngày 28/7/2022, Kế hoạch số 20/KH-ĐGS ngày 29/7/2022 
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- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch giám sát 

việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện qua 

giám sát, khảo sát năm 2020 - 2021; giám sát kết quả thực hành quyền công tố 

và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện; giám sát 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng 

thực trên địa bàn huyện; giám sát tình hình giao, tuyển dụng, quản lý, sử dụng 

cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn4.  

- Ban Kinh tế - Xã hội ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện thu 

ngân sách năm 2022; giám sát về tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện 

cho năm học mới 2022 - 2023 trên địa bàn huyện5. 

- Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch giám sát việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 15/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn 

hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 20226. 

II. Chương trình công tác tháng 9 năm 2022 

1. Công tác điều hoà phối hợp 

- Kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, phát sinh giữa hai 

kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện theo đề nghị của Ủy ban 

nhân dân huyện; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Thường trực, Ban 

Thường vụ Huyện ủy phân công.  

- Phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tuyên truyền phổ biến nội dung 

các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện khoá VI đến các tầng lớp Nhân 

dân; tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được Hội 

đồng nhân dân huyện thông qua. 

- Tham dự các Hội nghị, các buổi làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các 

ngành chức năng khi được mời, triệu tập. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục duy trì công tác giám sát thường 

xuyên các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực theo Luật định; thực hiện đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

3. Phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và điều hòa mọi hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân huyện 

theo đúng quy định. 

                                                 
4 Kế hoạch số 16/KH-BPC ngày 21/7/2022, Kế hoạch số 17/KH-BPC ngày 21/7/2022; Kế hoạch số 19/KH-BPC 

ngày 28/7/2022, Kế hoạch số 22/KH-BPC ngày 01/8/2022.  
5 Kế hoạch số 21/KH-ĐGS ngày 29/7/2022, Kế hoạch số 23/KH-ĐGS ngày 08/8/2022. 
6 Kế hoạch số 24/KH-BDT ngày 10/8/2022 
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4. Chuẩn bị chu đáo nội dung, công tác tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội 

đồng nhân dân huyện (nếu có).  

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, 

thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời chuyển và 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, trả lời của các tổ chức và 

cá nhân có thẩm quyền theo quy định. Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải 

quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4; ý kiến chất 

vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp. 

6. Tổ chức khảo sát, giám sát theo kế hoạch; tham gia với Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử trong công tác giám sát, 

khảo sát, Hội nghị (nếu có). 

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 và chương trình công tác 

tháng 9 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- TT Huyện ủy;                                                                                                      

- TT HĐND huyện;  
- UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Tổ đại biểu HĐND huyện;                                                      

- Lãnh đạo, chuyên viên VP;                              
- Lưu: VT. 

 

      TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH       

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Lập 
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