
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /NQ-HĐND Ia H’Drai, ngày 19 tháng 12 năm 2021 

  

NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ BA 
 
 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sử đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Qua xem xét báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện năm 2021 và chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện tại kỳ họp. 

 QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Tán thành báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động năm 2021 và 

chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XI đề ra tại kỳ họp lần thứ 3; trong năm 2022 hoạt động của Hội đồng 

nhân dân huyện cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 và các kỳ họp chuyên đề (nếu có):   

Hội đồng nhân dân huyện tiến hành hai kỳ họp (kỳ thứ 4, thứ 5) vào giữa năm 

và cuối năm 2022. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với các Ban 

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

Nam huyện chuẩn bị nội dung, chương trình thời gian các kỳ họp theo quy định. 

 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện: 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện giám sát tại kỳ họp lần thứ 4, thứ 5 Hội 

đồng nhân dân huyện khóa XI và giám sát chung tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

- Giám sát việc thực hiện cải cách hành chính và việc chấp hành nội quy, quy 

chế làm việc của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện.  

- Giám sát việc triển khai thực hiện chính sách quản lý, bảo vệ rừng, trồng và 

phát triển rừng trên địa bàn huyện. 

- Giám sát hiệu quả đầu tư thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất 

được triển khai trên địa bàn huyện. 
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- Tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng 

nhân dân tỉnh giám sát theo chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn 

huyện. 

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện thực hiện giám sát chuyên đề theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Công tác tiếp công dân và tổ chức tiếp xúc cử tri: 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân 

định kỳ theo quy định ngày 05 và 22 hằng tháng; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã tổ chức cho các đại 

biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân 

huyện. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm 

quyền xem xét trả lời. 

4. Hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: 

Tổ chức họp Tổ để thảo luận tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình dự thảo 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trước khi trình ra kỳ họp, báo cáo tổng 

hợp kết quả thảo luận; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã nơi đại biểu ứng cử, tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để tổng 

hợp báo cáo Hội đồng nhân dân huyện. 

Thường xuyên đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt 

động của Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đảm bảo cho hoạt 

động của Hội đồng nhân dân huyện, xã trong nhiệm kỳ 2021- 2026.  

5. Công tác điều hòa phối hợp: 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức điều hòa phối hợp hoạt động 

của các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo quy 

định; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện xây dựng quy chế phối hợp công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

6. Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo: 

Duy trì thường xuyên giao ban tuần; Hội nghị giao ban hằng tháng của 

Thường trực Hội đồng nhân dân và chế độ báo cáo lên Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo, điều hòa việc 

triển khai thực hiện chương trình của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022. 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình và chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, chủ động 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo kết quả Hội đồng nhân dân huyện 

tại kỳ họp gần nhất. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai khoá XI, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2021. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

-  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khoá XI; 

- TT HĐND, UBND các xã; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Văn phòng HU- HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thạch 
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