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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

 Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện 

với Thường trực HĐND các xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Ngày 22/02/2023, tại xã Ia Dom, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ 

chức Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 

2021-2026. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân 

các xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện ứng cử tại xã Ia Dom; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.  

Chủ trì Hội nghị: đồng chí A Khiên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện; đồng chí Lương Văn Thám – HUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện. 

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn 

chế, khuyết điểm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2022, đồng thời đề 

xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian đến. 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí A Khiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu trong thời gian tới Hội đồng nhân dân, 

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

nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân các xã quan tâm thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực 

Hội đồng nhân dân các xã được chuẩn bị trang nghiêm và đúng kế hoạch, các ý kiến 

thảo luận thống nhất cao với báo cáo tổng hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện đánh giá. 

2. Bên cạnh những kết quả đạt được còn những tồn tại, hạn chế cần phải được 

khắc phục trong thời gian tới là: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 594/NQ-UBTVHQ15 

ngày 12/9/2022 về hướng dẫn hoạt động giáo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực 

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

đại biểu Hội đồng nhân dân; Tăng cường hơn nữa công tác giám sát chuyên đề và hoạt 

động chất vấn của Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban của Hội 

đồng nhân dân; Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, sau 

giám sát chuyên đề cần Thông báo kết luận giám sát kịp thời. 

3. Từ nay trở đi, các Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

với Thường trực Hội đồng nhân dân xã và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

phải có báo cáo hoạt động của Tổ đại biểu. Vì trong báo cáo và thảo luận chưa thấy 
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phản ánh nhiều về hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp trong phối hợp hoạt động 

của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân các xã rà soát lại Quy chế hoạt động của Hội 

đồng nhân dân cấp mình, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã ban hành; kịp thời điều chỉnh, bổ 

sung những nội dung chưa phù hợp với hướng dẫn và quy định của cấp trên (nếu có), 

đảm bảo các Quy chế được ban hành đúng trình tự thủ tục và đúng quy định của pháp 

luật. 

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng tiếp xúc 

cử tri, nhất là việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri. Từ nay trở đi, đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã vắng mặt khi tiếp xúc cử tri phải báo cáo rõ lý do 

và phải được Tổ trưởng đồng ý. Riêng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực 

hiện nghiêm việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị 02 cấp; cấp huyện, cấp xã gửi về Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri. 

6. Tập trung thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã được xác 

định, nhất là các nội dung liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

đang được triển khai trên địa bàn huyện, xã và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; 

kịp thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém đề nghị UBND huyện, xã và các cơ quan liên 

quan có giải pháp khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội hàng năm đã đề ra. 

7. Tăng cường chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện, xã rà soát, định hướng cho đại biểu Hội đồng nhân dân nghiên 

cứu, đăng ký nội dung chất vấn. Nội dung chất vấn phải bao quát, rộng khắp trên tất 

cả các lĩnh vực của lời sống xã hội. 

8. Từ nay trở đi, yêu cầu các Ban Hội đồng nhân dân huyện và xã phải làm tốt 

hơn nữa công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp xem xét thông qua; báo cáo thẩm tra phải thực sự là một 

trong những cơ sở chắc chắn để giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân nghiên cứu, 

thảo luận, thống nhất quyết nghị tại kỳ họp. Công tác thẩm tra phải được thực hiện 

chặt chẽ, đầy đủ quy trình, thủ tục và đảm bảo đúng luật, giúp cho Hội đồng nhân dân 

ban hành Nghị quyết đúng luật, quy định của cấp trên và sát với thực tiễn của địa 

phương. 

9. Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực 

Hội đồng nhân dân xã được tổ chức định kỳ, đã được xác định tại Kế hoạch của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt 

động của Hội đồng nhân dân các cấp thông qua việc đánh giá kết quả đạt được, những 

hạn chế, yếu kém và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.  

10. Từ nay trở đi, tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ tra tại 

Hội nghị này. Đây là một trong những căn cứ để Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện xem xét cho ý kiến đánh giá xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân liên 

quan. 

11. Thường trực Hội đồng nhân dân các xã hàng năm phải xây dựng dự toán 

ngân sách đảm bảo chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân cấp mình, không để thiếu 
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tiền hoạt động theo chế độ. 

12. Từ nay trở đi, hàng năm các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phải xây 

dựng chương trình giám sát và tổ chức giám sát ít nhất 01 chuyên đề trên năm. 

13. Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đôn đốc đại biểu tham gia 

các lớp tập huấn đại biểu Hội đồng nhân dân do tỉnh, huyện tổ chức. 

Giao Văp phòng HU, HĐND-UBND huyện giúp Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận này; kịp thời báo cáo Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện biết, chỉ đạo. 

Thông báo để các đồng chí biết, thực hiện./. 

 

   Nơi nhận:                            TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

- Thường trực Huyện ủy (B/c);                 KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực HĐND huyện;                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- UBND huyện;    

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Mặt trận, các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành huyện; 

- Thường trực HĐND-UBND các xã; 

- Lưu: VT –LT.                                                                           Lương Văn Thám 
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