
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TRI TÔN 

 
 

Số: 10 /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                         Tri Tôn, ngày 26 tháng 5 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giám sát của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 4 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện Tri Tôn về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết 

số 42/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về 

chương trình giám sát năm 2022.  

Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 

25/3/2022 về giám sát hoạt động của HĐND cấp xã trước kỳ họp thứ 4, tổ chức 

02 cuộc giám sát tại HĐND xã Lạc Quới, HĐND xã Tân Tuyến từ ngày 20/4 ngày 

21/4/2022.  

I. NHẬN XÉT CHUNG: 

Việc chuẩn bị văn bản báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của đơn vị khá nghiêm 

túc, bám sát nội dung, yêu cầu, kế hoạch đã đề ra, tạo mọi thuận lợi cho Đoàn xem 

xét các hồ sơ, văn bản HĐND xã để đóng góp cho hoạt động của HĐND xã đạt 

hiệu quả hơn trong thời gian tới; báo cáo có gửi trước cho Đoàn nghiên cứu; Bố 

trí thành phần tham dự, thời gian làm việc đúng theo yêu cầu của Đoàn. Tại các 

buổi làm việc, đại diện các đơn vị chịu sự giám sát trình bày báo cáo tóm tắt kết 

quả hoạt động. Thành viên trong Đoàn và các đơn vị chịu sự giám sát trao đổi cởi 

mở, thẳng thắn, nghiêm túc làm rõ nhiều nội dung mà Đoàn quan tâm.  

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ: 

Qua kết quả làm việc và tiếp cận hồ sơ lưu trữ, Đoàn giám sát ghi nhận hoạt 

động của HĐND xã Lạc Quới và Tân Tuyến: thực hiện tốt công tác phối hợp với 

UBND; UBMTTQVN trong các hoạt động HĐND như: tổ chức lấy ý kiến cử tri; 

tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo lịch định kỳ của Thường trực và lãnh đạo 

các Ban HĐND; Thường trực HĐND xã ban hành Chương trình hoạt động toàn 

khóa của HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chương trình công tác hàng năm và tổ 

chức phiên họp hàng tháng với lãnh đạo và các Ban để giải quyết các công việc 

thường xuyên của HĐND và phân công các Ban HĐND thẩm tra các văn bản trình 

kỳ họp HĐND; cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cơ bản đảm bảo các điều kiện 

hoạt động của HĐND xã. Ngoài ra, Thường trực HĐND xã Tân Tuyến thực hiện 

tốt trong hoạt động giám sát, sau đợt giám sát ban hành thông báo kết luận giám 

sát đến các đơn vị chịu sự giám sát yêu cầu các đơn vị thực hiện ý kiến kết luận 

của Đoàn và báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận tại kỳ họp tiếp theo của 

HĐND.  

- Qua buổi làm việc, Đoàn nhận thấy Thường trực HĐND và lãnh đạo các 

Ban HĐND xã lần đầu tham gia hoạt động HĐND chưa được tham gia tập huấn 
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kỹ năng hoạt động HĐND; không thành lập các Tổ đại biểu HĐND xã gây khó 

khăn cho việc tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri; kỹ năng thẩm tra của các Ban 

HĐND còn nhiều hạn chế do thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm, chưa dành 

nhiều thời gian nghiên cứu sâu sát các văn bản áp dụng cho hoạt động HĐND. Từ 

đó, Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã còn một số khó khăn trong hoạt 

động HĐND và nhiều lúng túng khi ban hành văn bản: 

+ Nghị quyết Chương trình giám sát năm ban hành chưa đính kèm Tờ trình 

kèm theo; Thường trực HĐND và các Ban HĐND chưa xây dựng Chương trình 

giám sát năm 2022 (HĐND xã Tân Tuyến + các Ban HĐND xã Lạc Quới). 

+ Phiên họp của Thường trực HĐND xã có tổ chức họp hàng tháng, nhưng 

thành phần trong phạm vi họp nội bộ, chưa mời thêm thành phần tham dự các vấn 

đề có liên quan đến hoạt động HĐND. 

+ Ban hành văn bản của Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã Tân 

Tuyến, Lạc Quới còn một số văn bản còn thiếu như: văn bản phân công các Ban 

HĐND thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐNĐ; văn bản lấy ý kiến đại biểu 

HĐND và các đơn vị có liên quan đề xuất nội dung giám sát cho năm tiếp theo 

của HĐND tại kỳ họp giữa năm (xã Lạc Quới); kế hoạch, đề cương và quyết định 

thành lập Đoàn không phát hành cùng lúc; Chương trình giám sát hàng năm của 

Thường trực HĐND và các Ban HĐND chưa ban hành đúng theo quy định; việc 

theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của Đoàn giám sát và cử tri chưa được 

quan tâm, thực hiện thường xuyên; các Ban HĐND khi tổ chức thẩm tra chưa mời 

cơ quan trình cùng thẩm tra văn bản.  

+ Thường trực HĐND xã Lạc Quới có ban hành kế hoạch, thông báo và tổ 

chức lịch tiếp công dân tuy nhiên thiếu thành phần Phó Chủ tịch và các Ủy viên 

của Thường trực HĐND là Trưởng ban các Ban HĐND.  

III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT: 

Qua giám sát tình hình thực tế tại các đơn vị nêu trên. Trưởng đoàn giám sát 

kiến nghị một số nội dung sau: 

1. Đề nghị HĐND xã Tân Tuyến, Lạc Quới: 

- Cần tập trung nghiên cứu, chủ động xây dựng và thực hiện các hoạt động 

bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, các văn bản có liên quan và các 

Quy chế hoạt động của HĐND để vận dụng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của 

mình. 

- Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Thường trực Đảng ủy, sự phối hợp chặt 

chẽ của UBND, UBMTTQVN xã và sự phối hợp tích cực của Tổ đại biểu HĐND 

huyện trong các hoạt động của HĐND. 

- Phiên họp Thường trực HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường 

trực HĐND để xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của HĐND, 

đề nghị Thường trực HĐND cần duy trì các phiên họp và thành phần tham dự 

phiên họp cần mời các đối tượng có liên quan đến công tác phối hợp giữa các cơ 
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quan. Từng thời điểm hoạt động của HĐND cần ban hành thông báo kết luận để 

tổ chức thực hiện sau phiên họp đạt hiệu quả hơn. 

- Thường trực HĐND xã cần ban hành văn bản phân công các Ban HĐND 

xã thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp và các Ban HĐND cần mời thêm cơ quan 

trình thông qua tại kỳ họp HĐND để đảm bảo đủ cơ sở cho đại biểu thông qua 

Nghị quyết đạt chất lượng hơn. 

- Các Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND cần mời thêm thành 

phần Thường trực và Ban HĐND. 

- Tăng cường theo dõi việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và lời hứa của 

UBND xã và các ngành; các kết luận giám sát của Thường trực và các Ban HĐND 

xã cần được theo dõi, đánh giá và báo cáo tại kỳ họp tiếp theo. 

- Thường trực HĐND xã nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp công tác 

với UBND, UBMTTQVN trong các hoạt động HĐND mang lại hiệu quả, nâng 

cao chất lượng hoạt động của HĐND, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương.  

2. Đề nghị UBND xã Tân Tuyến, Lạc Quới: 

- Đề nghị UBND xã quan tâm về cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện 

cho hoạt động HĐND xã; xém xét, bố trí, sắp xếp cán bộ tham mưu giúp việc cho 

hoạt động HĐND xã. 

3. Đối với các kiến nghị của HĐND xã: 

- Về mở các lớp tập huấn cho các đại biểu HĐND xã: Sở Nội vụ đã giao 

UBND huyện tổ chức hoàn thành vào tháng 7 năm 2022; Thường trực HĐND 

huyện sẽ tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 2 với Thường trực HĐND cấp xã; Các 

Ban HĐND huyện tổ chức họp giao ban với các Ban HĐND cấp xã để trao đổi, 

chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của HĐND, các Ban HĐND. 

- Về tổ chức tiếp xúc cử tri cần đa dạng hóa hình thức tiếp xúc: do Thường 

trực HĐND xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cho đại biểu 

HĐND cấp mình tiếp xúc cử tri. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện trước 

kỳ họp thứ 4./. 
 

Nơi nhận:                         
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TT. HĐND, UBND xã Tân Tuyến, Lạc Quới; 

- Lưu: VT, DUH. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Men Sây Ma 
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