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Về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị 

kỳ họp Hội đồng nhân dân 

 

 

Kính thưa: - Lãnh đạo Hội nghị; 

 - Thưa toàn thể quý vị đại biểu. 

 

Đến tham dự Hội nghị hôm nay, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh An Giang, tôi xin gửi đến Ban Tổ chức hội nghị, lãnh đạo Tỉnh ủy - 

HÐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu, Thường trực, các Ban HÐND và 

Văn phòng HÐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lời 

chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi, chúc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt 

động HÐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ bảy tổ chức tại tỉnh 

Bạc Liêu thành công tốt đẹp. 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Căn cứ Công văn số 112/HĐND-TT ngày 01 tháng 8 năm 2019 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc mời viết bài tham luận tại 

Hội nghị, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang xin trao đổi 

một số ý kiến về “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân”. 

Kỳ họp HĐND là kết quả của rất nhiều khâu, nhiều công đoạn với sự 

tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó, khâu chuẩn bị tổ chức, xác định 

nội dung, chương trình là khâu quan trọng quyết định tính chất thành công của 

kỳ họp. Qua thực tiễn hoạt động của HĐND cho thấy, tại An Giang, công tác 

chuẩn bị kỳ họp HĐND khá chu đáo cả về nội dung và hình thức, được tiến 

hành đúng theo luật định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, 

UBND, UBMTTQVN tỉnh. Chất lượng các kỳ họp HĐND ngày được nâng lên, 

từng bước đưa kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trở thành cầu nối giữa lãnh đạo 

tỉnh với cử tri trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc và quyết định nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đảm bảo quốc phòng, trật tự an 

toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân.   

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 

11 kỳ họp (trong đó có 3 kỳ họp bất thường), đã ban hành 212 nghị quyết, trong 

đó có 111 nghị quyết quy phạm và 101 nghị quyết cá biệt. Nhìn chung, tất cả 

các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành đều phù hợp với đường lối, chủ 

trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp cuối năm, 

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Căn cứ vào Nghị quyết về việc tổ chức các 

kỳ họp thường lệ, vào cuối tháng 3 và cuối tháng 9 hàng năm, Thường trực 
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HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh rà soát các nội dung trình tại kỳ họp, đồng 

thời xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp để trình Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý 

kiến.  

Trước mỗi kỳ họp, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ tiến hành cuộc họp mở rộng 

để cho ý kiến về nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở ý kiến kết 

luận của Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND ban hành kế hoạch tổ chức kỳ 

họp, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị 

kỳ họp, quy định cụ thể mốc thời gian thực hiện các công việc chuẩn bị kỳ họp, 

thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp gửi đến UBND, Ủy 

ban MTTQVN, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ban, 

ngành liên quan để chuẩn bị các tài liệu kỳ họp theo luật định và phân công các 

Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chỉ đạo Văn 

phòng HĐND phối hợp với Văn phòng UBND đôn đốc các cơ quan chuẩn bị tốt 

các tài liệu liên quan đến nội dung kỳ họp. 

UBND căn cứ vào kế hoạch tổ chức kỳ họp của Thường trực HĐND đã 

chủ động phân công, đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung các văn 

bản, tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của UBND, các cơ 

quan chuyên môn đã tích cực chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình 

tại kỳ họp theo đúng thời gian quy định. 

Trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh có dành 01 ngày để Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh tổ chức họp để thảo luận đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị 

quyết trình tại kỳ họp và đề xuất các nội dung chất vấn gửi về Thường trực 

HĐND tỉnh để tổng hợp trình tại kỳ họp. 

Thường trực HĐND thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Văn phòng HĐND 

chủ động dự thảo các báo cáo của Thường trực trình tại kỳ họp, phân công 

chuyên viên tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 03 cấp; dự họp 

Tổ đại biểu trước kỳ họp để giúp cho Thường trực HĐND kịp thời tổng hợp các 

ý kiến thảo luận Tổ đại biểu, ý kiến bức xúc của cử tri để gửi đến UBND tỉnh 

giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, Thường trực còn chỉ đạo Văn phòng xây 

dựng kế hoạch chuẩn bị phục vụ kỳ họp, đôn đốc nhắc nhở các cơ quan có liên 

quan chuẩn bị và gửi tài liệu kỳ họp đúng với thời gian quy định. 

Trong hoạt động thẩm tra có sự phối hợp giữa các Ban HĐND với UBND 

và các cơ quan tham mưu. Ban tiến hành thu thập thông tin, tài liệu có liên quan 

hoặc nếu xét thấy cần thiết, Ban thành lập đoàn khảo sát thực tế để làm rõ các 

nội dung chưa thống nhất, nếu cơ quan trình dự thảo chuẩn bị không tốt hoặc 

không giải trình được các vấn đề do Ban đặt ra thì Ban báo cáo Thường trực 

HĐND tỉnh không đưa vào nội dung chương trình kỳ họp. Nhờ đó, tạo điều kiện 

thuận lợi cho công tác tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo nghị quyết, góp phần 

nâng cao chất lượng và tính khả thi của việc ban hành nghị quyết, tiết kiệm thời 

gian kỳ họp.  

Khi xây dựng chương trình điều hành kỳ họp, Thường trực HĐND đặc 

biệt chú trọng việc hạn chế thời gian đọc các báo cáo tại hội trường, tăng cường 

thời gian thảo luận. Tại kỳ họp, các báo cáo được trình bày trong khoảng thời 

gian đã được ấn định, chỉ đọc một số văn bản như: báo cáo kinh tế - xã hội của 
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UBND tỉnh, thông báo của UBMTTQVN tỉnh, báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử 

tri; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi 

hành án nhân sự tỉnh, tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban được trình bày 

theo hướng tóm tắt. Báo cáo thẩm tra của Ban chỉ nêu những vấn đề chưa đồng 

ý và các kiến nghị, đề xuất chứ không đọc toàn văn… Do vậy, thời gian dành 

cho việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sẽ nhiều hơn, đại biểu 

có điều kiện phản ánh những vấn đề bức xúc của cử tri và những vấn đề khác có 

liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Để chuẩn bị tốt phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và đi vào 

trọng tâm, thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, thảo luận 

Tổ,… Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn những vấn đề bức xúc của cử tri để 

chất vấn tại kỳ họp, như: Công tác phối hợp để tổ chức sản xuất gắn với thị 

trường và giải pháp tiêu thụ 02 mặt hàng lúa và cá; Tình hình cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay; nguyên nhân và giải pháp thực hiện 

trong thời gian tới; Công tác quản lý nhà nước về nuôi chim yến; Các nguyên 

nhân và giải pháp thực hiện hỗ trợ phát triển, nâng chất các Hợp tác xã hoạt 

động đạt hiệu quả và giải pháp xử lý đối với những Hợp tác xã đã ngưng hoạt 

động nhiều năm mà chưa làm thủ tục giải thể; Giải pháp duy trì và nâng chất 

các xã đạt chuẩn Nông thôn mới;… Những nhóm vấn đề chất vấn được thông 

báo trước cho đại biểu và thủ trưởng đơn vị được chất vấn tại kỳ họp biết để 

chuẩn bị chu đáo. 

Nhìn chung, công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh 

quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện: tài liệu kỳ 

họp được chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp theo trình tự nội dung, chương trình kỳ họp 

và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh và gửi văn 

bản giấy đến các đại biểu HĐND tỉnh đúng quy định. Việc trang trí hội trường, 

vị trí Chủ tọa kỳ họp, vị trí đại biểu, khách mời được thực hiện chu đáo, đảm 

bảo trang trọng, phù hợp. Việc sắp xếp địa điểm ăn, nghỉ cho đại biểu và khách 

mời ở các huyện, thị xã, thành phố tham dự kỳ họp được thực hiện chu đáo và 

tiết kiệm. 

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND vẫn còn một số hạn chế: 

- Việc chuẩn bị kỳ họp còn bị động, như: Một số báo cáo, tờ trình, dự thảo 

nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp có lúc chưa kịp thời, gửi chậm so với 

thời gian quy định,… ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; 

Một số văn bản, tài liệu của kỳ họp đã được chuyển đến đại biểu HĐND nhưng 

do các cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần nên việc nghiên 

cứu trước của đại biểu cũng không sát với nội dung chính thức khi đưa ra thảo 

luận tại kỳ họp. 

- Vai trò của một số đại biểu HĐND tỉnh chưa được phát huy; một số đại 

biểu HĐND tỉnh chưa dành 1/3 thời gian làm việc trong năm để tham gia các 

hoạt động của Hội đồng nhân dân; chưa chủ động nghiên cứu tài liệu để tham 

gia phát biểu tại các buổi thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn… 

- Do cơ cấu đại biểu cho nên việc bổ sung đại biểu hoạt động chuyên 

trách cho HĐND tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. 
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Để khắc phục những tồn tại, hạn chế từng bước nâng cao chất lượng công 

tác chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh An Giang xin được trao đổi một số 

kinh nghiệm và giải pháp như sau: 

1. Đối với những nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, UBND tỉnh xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 

thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh để ban hành nghị quyết. Đồng thời, thực 

hiện tốt việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động trực 

tiếp của nghị quyết. 

2. Chủ động tốt các công việc như: xác định nội dung, thời gian tổ chức 

kỳ họp; có sự phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị các 

nội dung, chương trình cho kỳ họp HĐND. Chủ động, trực tiếp kiểm tra, đôn 

đốc UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp với tinh thần, trách nhiệm; 

phối hợp với các cơ quan để góp ý hoàn thiện nội dung dự thảo nhằm làm tốt 

công tác chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp. Các tờ trình, đề án, nghị quyết phân công 

các Ban thẩm tra đảm bảo chất lượng. 

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của đại biểu HĐND trong 

việc tham gia các hoạt động của HĐND, như: Tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu, 

tham gia các đoàn khảo sát, giám sát…; Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc 

cử tri để nắm những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, qua đó kịp thời phản ánh 

đến kỳ họp HĐND hoặc chất vấn khi cần thiết. 

4. Thực hiện đúng quy trình và nâng cao chất lượng soạn thảo các báo 

cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo đúng thời gian quy 

định, kịp thời gửi cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận và tạo điều kiện thuận lợi 

cho các Ban trong thẩm tra. 

Để hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND các cấp ngày càng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả Thường trực HĐND tỉnh An Giang đề xuất một số nội dung: 

Một là, sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo 

hướng không trình kỳ họp HĐND thông qua đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, 

dự thảo nghị quyết gửi chậm (lỗi chủ quan của đơn vị soạn thảo) nhằm đảm bảo 

cho công tác thẩm tra của các Ban đúng với quy định tại Điều 78 của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Hai là, đề nghị tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, nhất là quy 

định cơ cấu mỗi Ban có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách (biên chế từ nguồn 

của Văn phòng không làm phát sinh biên chế); trong cơ cấu đại biểu ứng cử đại 

biểu HĐND, đề nghị giảm đại biểu công tác ở UBND và cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND. 

Trên đây là một số kinh nghiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

An Giang đóng góp ý kiến tại hội nghị hôm nay, cảm ơn các vị đại biểu đã lắng 

nghe. 

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./. 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 


