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Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân trong năm 2022 và các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm trong năm 2023 

1. Tham luận của Thường trực HĐND huyện Tri Tôn 

Chủ đề: “Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân 

trong năm 2022 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023” 

 

Kính thưa: - Chủ tọa hội nghị 

                   - Quý vị đại biểu, khách quý 

Được sự cho phép của Chủ tọa hội nghị, thay mặt Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện Tri Tôn, tôi xin báo cáo tham luận tại hội nghị giao ban chủ đề 

“Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân năm 2022 và 

các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023”. 

Kính thưa hội nghị! 

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII có 35 đại biểu. Tại kỳ họp thứ 

nhất bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. 

Để hoạt động của Hội đồng nhân dân đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật, 

ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân (HĐND), Thường trực HĐND huyện 

đã ban hành nhiều văn bản tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi để Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND, đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện hoạt động như: các 

quy chế về tổ chức kỳ họp, về hoạt động của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, quy chế 

tiếp công dân, giám sát, tiếp xúc cử tri… Từ đó, hoạt động của HĐND huyện Tri 

Tôn đạt nhiều kết quả: 

I. Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân 

huyện năm 2022.  

1. Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND huyện 

Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm đổi mới về nội dung, hình thức 

tổ chức kỳ họp đảm bảo quy định pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường 

trực HĐND huyện đã chủ trì và phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện, các 

cơ quan có liên quan tổ chức thành công 5 kỳ họp (trong đó có 1 kỳ họp chuyên đề). 

Ở mỗi kỳ họp, chương trình được chuẩn bị chu đáo, nội dung thông qua kỳ họp ngắn 

gọn, trọng tâm, dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn và giải trình; kỳ họp 

được truyền thanh trực tiếp và tổ chức đường dây điện thoại nóng để người dân 

được nghe nội dung kỳ họp và đóng góp ý kiến với Hội đồng nhân dân huyện. 

Qua 5 kỳ họp có 57 nghị quyết được thông qua đều phù hợp với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát huy được tiềm năng thế mạnh, góp 

phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn ngày càng phát triển. 

2. Đa dạng nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng 

nhân dân  

Thực hiện quy chế phối hợp tiếp xúc cử tri, trên cơ sở kế hoạch tổ chức kỳ 

họp, Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp tiếp xúc cử tri của 

đại biểu HĐND. Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn được quan tâm đổi mới, đa dạng 
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nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, phù hợp thực tế của huyện. Từ sau kỳ 

họp cuối năm 2021 đến nay, đã tổ chức 62 lượt điểm tiếp xúc với 3.531 cử tri 

tham dự. Ngoài tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp ở địa bàn dân cư, các xã, thị 

trấn, Thường trực HĐND huyện còn phối hợp tổ chức cho Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng người lao động và nông dân tiêu biểu trên 

địa bàn huyện. Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với địa phương tổ chức tiếp 

xúc cử tri theo chuyên đề thực hiện chính sách dân tộc tại Ô Lâm, An Tức; tiếp 

xúc theo lĩnh vực nông nghiệp tại Tà Đảnh, Tân Tuyến. Thành phần tiếp xúc cử 

tri là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo UBND, 

cơ quan chuyên môn tham dự để tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc. 

Sau các đợt tiếp xúc, có 84 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện được 

chuyển đến UBND và các cơ quan liên quan giải quyết được 67 ý kiến, tỷ lệ 

79,76%, các ý kiến còn lại phần lớn liên quan đến kinh phí, nguồn vốn thực hiện, 

đang được xem xét, thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Các ý kiến giải quyết 

thuộc thẩm quyền của huyện đều được các Ban HĐND huyện thẩm tra. Ý kiến 

thuộc thẩm quyền tỉnh được giải quyết và trả lời 27/29 ý kiến đạt tỷ lệ 93,1%, cấp 

Trung ương có 9 ý kiến được trả lời. Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

cũng được Ban Kinh tế - Xã hội giám sát về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trên địa bàn thị trấn Cô Tô. 

 Phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp 

Quốc hội khóa XV tại huyện, thị trấn Cô Tô. Sau tiếp xúc cử tri, các ý kiến, kiến 

nghị được chọn lọc, tổng hợp chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND các cấp 

và các cơ quan liên quan xem xét trả lời, thông tin với cử tri kết quả giải quyết 

những vấn đề được cử tri kiến nghị ở các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội, việc 

làm. 

Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, các ý kiến cử tri được giải quyết góp phần tháo 

gở khó khăn trong đời sống của người dân, nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế - 

xã hội của huyện, ngày càng tạo nhiều niềm tin với cử tri, là cầu nối giữa cử tri và 

chính quyền địa phương. 

3. Đổi mới hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn có 9 Tổ đại biểu, hoạt động của Tổ đại 

biểu HĐND ngày càng được quan tâm hơn về chất lượng, đại biểu HĐND nêu 

cao tinh thần trách nhiệm hơn, tham gia các hoạt động của HĐND. Trong hoạt 

động giám sát, có 27/35 đại biểu HĐND huyện đề xuất 29 nội dung giám sát liên 

quan kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, lĩnh vực pháp chế… Đối với hoạt động chất 

vấn có 5/9 Tổ đại biểu đề xuất 7 vấn đề chất vấn, tại kỳ họp có 4 lượt đại biểu chất 

vấn trực tiếp. Qua chất vấn làm rõ nhiều vấn đề, cơ quan chuyên môn nâng cao 

trách nhiệm hơn trong chủ động đề xuất, giải quyết các vấn đề liên quan chức 

năng nhiệm vụ theo quy định pháp luật.  

Trước mỗi kỳ họp, trên cơ sở hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện, 

các Tổ đại biểu phối hợp với địa phương tổ chức họp tại 4 cụm luân phiên ở các 

xã, thị trấn để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp các văn bản trình kỳ họp. Chuẩn bị 
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kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), Thường trực HĐND huyện tổ chức cho Tổ đại biểu đóng 

góp ý kiến, thảo luận danh mục chi tiết thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua các cuộc họp Tổ có 61 ý kiến kiến 

nghị liên quan các lĩnh vực đời sống xã hội được tổng hợp, trong đó cấp Trung 

ương 7 ý kiến, cấp tỉnh 7 ý kiến, đối với ý kiến thuộc thẩm quyền huyện có 47 ý 

kiến được giải quyết 40 ý kiến, tỷ lệ 85,1%. 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 7 – huyện Tri Tôn tổ chức lễ ký kết Quy 

chế phối hợp công tác giữa Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND 

và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trước kỳ họp 

giữa năm HĐND tỉnh, Tổ đại biểu họp thảo luận, đóng góp tờ trình, dự thảo nghị 

quyết, đề xuất kiến nghị và được UBND tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh trả lời và giải 

quyết 16/16 ý kiến tháo gở khó khăn cho huyện trong phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương.  

Mặc khác, để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, Thường trực 

HĐND huyện ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp loại đại biểu, 

Tổ đại biểu HĐND huyện được sự đồng thuận cao của đại biểu HĐND huyện, 

thực hiện trong thời gian tới. 

4. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 

huyện 

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND 

huyện đúng theo quy định pháp luật. Năm 2022, HĐND huyện giám sát chuyên 

đề về thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và kết quả thực 

hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2017 – 2020 tại xã Núi Tô, Ô Lâm và phòng Dân tộc huyện; 

Giám sát Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021. Thường trực HĐND tổ chức 

giám sát hoạt động thương mại trên địa bàn huyện đối với UBND thị trấn Tri Tôn, 

Cô Tô, phòng Kinh tế - Hạ tầng; giám sát Phòng Văn hóa  - Thông tin, xã Châu 

Lăng về thực hiện chỉ tiêu về chính quyền điện tử. Giám sát hoạt động HĐND 4 

xã Lạc Quới, Tân Tuyến, Ô Lâm, Lê Trì. 

Để đảm bảo các điều kiện an toàn khi tổ chức dạy học trực tiếp, Ban Kinh 

tế - Xã hội HĐND huyện khảo sát 13 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, giám sát 

Phòng Giáo dục việc thực hiện dự toán chi sự nghiệp giáo dục; Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên 

địa bàn huyện.  

Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát, giám sát 11 đơn vị về việc thực hiện 

các kết luận thanh tra, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; 

Hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở; Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. 
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Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát phòng Nông nghiệp – Phát 

triển nông thôn về việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý nuôi chim yến 

trên địa bàn huyện. Các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát, 

trước kỳ họp giữa năm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; công tác an 

sinh xã hội; việc thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; kết quả triển 

khai thực hiện các chương trình y tế Quốc gia và phòng chống dịch COVID-19 

trên địa bàn các xã, thị trấn. 

Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND không trùng lắp nội 

dung, đối tượng, không gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan chuyên môn, 

địa phương. Mỗi kỳ giám sát, các ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát được các 

cơ quan, đơn vị đồng thuận, tiếp thu và thực hiện. Qua hoạt động giám sát, Thường 

trực, các Ban HĐND huyện ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được 

giám sát, kiến nghị các cơ quan liên quan các giải pháp nhằm tháo gở khó khăn 

trong công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội. 

5. Tổ chức giao ban, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện 

 Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn huyện, 

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 02 cuộc Hội nghị giao ban với Tổ đại biểu 

HĐND huyện và Thường trực HĐND xã, thị trấn để trao đổi, phân tích những 

khó khăn, hạn chế, giải pháp khắc phục; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm 

hiệu quả trong hoạt động; tăng cường thông tin, sự hiểu biết, mối quan hệ phối 

hợp giữa các Tổ đại biểu HĐND; Thường trực HĐND cấp xã góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện 

trong thời gian tới.   

* Đánh giá chung: 

Thời gian qua, Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm nghiên cứu, đổi 

mới phương thức điều hành kỳ họp, đa dạng hóa hình thức, nội dung hoạt 

động HĐND, chú trọng hiệu quả hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND phát 

huy trách nhiệm của đại biểu trong các cuộc họp thảo luận Tổ đại biểu và phiên 

chất vấn tại kỳ họp góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của HĐND huyện.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện 

Tri Tôn vẫn còn một số hạn chế: Số ít đại biểu HĐND huyện chưa sắp xếp thời 

gian tham gia tiếp xúc cử tri, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND; còn vắng 

ở các buổi tiếp xúc cử tri; tài liệu phục vụ đại biểu họp tổ gửi chưa đầy đủ theo 

nội dung kỳ họp.  

II. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023: 

Thứ nhất, tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường sự phối hợp 

giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các 

cơ quan liên quan trong mọi hoạt động của HĐND. Thực hiện tốt các chủ trương 

của Trung ương, tỉnh liên quan đến hoạt động của HĐND huyện. 
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Thứ hai, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện. Đẩy mạnh 

việc đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả trên từng hoạt động của HĐND 

đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Thứ ba, phối hợp tổ chức triển khai các văn bản của Trung ương, Quốc hội, 

Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện đến các ngành, các cấp và tầng lớp nhân dân. 

Chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác năm; các chương trình, 

kế hoạch giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định pháp luật. 

Thứ tư, Thường trực HĐND huyện duy trì phiên họp hàng tuần của Thường 

trực HĐND huyện với lãnh đạo các Ban HĐND huyện để định hướng hoạt động 

của HĐND và giải quyết các công việc thường xuyên của HĐND. Đổi mới nội 

dung, hình thức phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND để quyết định 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện. 

Thứ năm, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, công tác khảo sát, thẩm 

tra các văn bản phục vụ kỳ họp; quan tâm chất lượng giải quyết ý kiến kiến nghị 

của cử tri, của đại biểu HĐND; đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ 

họp. 

Thứ sáu, tăng cường thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, 

thực hiện kỳ họp HĐND huyện không giấy tờ; viết kỷ yếu HĐND huyện qua các 

nhiệm kỳ. 

Trên đây là tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn 

tại Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng 

nhân dân cấp huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Xin trân trọng kính chào! 
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2. Tham luận của Thường trực HĐND huyện Châu Phú 

Chủ đề: “Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân 

trong năm 2022 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023” 

 

Kính thưa: - Lãnh đạo Hội nghị;  

           - Quý đại biểu.  

Được sự cho phép của lãnh đạo Hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND 

huyện Châu Phú, tôi xin trình bày tham luận về “Những kết quả nổi bật trong thực 

hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 

năm 2023”. Qua gợi ý tại Công văn số 162/HĐND-TT, ngày 29/9/2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện Châu Phú xin báo cáo 02 nội dung gồm: 

 1. Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND trong thời 

gian giữa 02 kỳ họp HĐND huyện. 

2. Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

Châu Phú với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn. 

  I. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

NĂM 2022:  

1. Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND trong thời 

gian giữa 02 kỳ họp HĐND huyện. 

 Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân 

được quy định tại Điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân năm 2015, đây là một hình thức giám sát, là cơ sở pháp lý quan trọng 

góp phần nâng cao vai trò, vị trí, hiệu lực của HĐND. Thực hiện Quy chế hoạt 

động của Thường trực HĐND huyện Châu Phú khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026, 

hàng tháng Thường trực HĐND huyện Châu Phú đã tổ chức phiên họp định kỳ 

nhằm đánh giá kết quả hoạt động, xử lý các vấn đề phát sinh và ghi nhận, giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của các Tổ đại biểu HĐND huyện, đồng 

thời kết hợp tổ chức phiên giải trình của các ngành trong việc giải quyết các vấn 

đề còn tồn đọng, bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 02 phiên giải trình, trong đó có 

05 đơn vị thực hiện giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện gồm:  

 - Điện Lực Châu Phú, giải trình về việc tồn tại trụ điện gây cản trở giao 

thông nông thôn. 

 - Bảo hiểm xã hội huyện, giải trình về việc bắt buộc đối tượng học sinh phải 

mua bảo hiểm y tế tại trường học. 

 - Trung tâm Y tế huyện, giải trình về việc đấu thầu khai thác nhà giữ xe và 

căn tin trong khuôn viên Trung tâm y tế. 
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 - Công an huyện, giải trình về vụ đánh người gây thương tích, nhưng chưa 

xử lý. 

 - Tòa án nhân dân huyện, giải trình về quyết định đình chỉ vụ án dân sự  

“tranh chấp hợp đồng góp vốn hụi”. 

 Thành phần tham dự phiên giải trình gồm: Thường trực, hai ban HĐND 

huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện và thủ 

trưởng các đơn vị giải trình. Qua giải trình các đơn vị đã làm rõ hơn những vấn 

đề còn khó khăn, vướng mắc, xác định trách nhiệm cụ thể, đồng thời đưa ra những 

giải pháp tháo gỡ đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân 

dân và cử tri.     

 Nhìn chung phiên giải trình thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trước 

cử tri và Nhân dân trong huyện, vấn đề yêu cầu giải trình đều đúng trọng tâm, 

trọng điểm, đi thẳng vào vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Lãnh đạo các 

đơn vị giải trình nắm chắc vấn đề, lĩnh vực được phân công phụ trách và với tinh 

thần cầu thị không né tránh, đổ lỗi cho khách quan… Đồng thời, xác định rõ lộ 

trình, biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra tại phiên giải 

trình. Đến nay các đơn vị giải trình đã thực hiện giải quyết đúng theo kết luận của 

Thường trực HĐND huyện. Riêng đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện nội dung bức 

xúc của người dân là việc bắt buộc học sinh mua bảo hiểm y tế tại trường học 

(mức mua theo hộ gia đình thấp hơn), do đây là quy định của pháp luật nên phải 

tiếp tục kiến nghị về trên. 

 2. Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện Châu Phú. Ngày 14/10/2022 Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực 

HĐND các xã, thị trấn. Đến dự hội nghị có 26 đồng chí là Thường trực Hội đồng 

nhân và 13 đồng chí là chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã, thị trấn. Riêng đơn 

vị đăng cai tổ chức  có mời thêm Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN và Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn. 

Qua hội nghị có 07 phát biểu tham luận trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND nhất là hoạt động thực tiễn theo 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Ngoài phát biểu tham luận cũng 

có nhiều kiến thảo luận, trao đổi cách làm hay trong tổ chức tiếp xúc cử tri, trong 

hoạt động giám sát và công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, 

Uỷ ban MTTQVN cùng cấp... 

- Thông qua hội nghị, cũng đã tìm giải pháp để tiếp tục phát huy kết quả 

đạt được, khắc phục những hạn chế vướng mắc; đề xuất kiến nghị cấp có thẩm 

quyền các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND cấp 

huyện, cấp xã. Với mục tiêu, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động 
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của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong 

thời gian tới.  

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN 

- Các tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND xã, thị trấn phối hợp 

đôi lúc chưa nhịp nhàng nên việc phản ảnh những vấn đề bức xúc trên địa bàn 

giữa hai kỳ họp HĐND huyện còn ít, thường chờ đến kỳ họp lệ của HĐND huyện. 

- Thực hiện chức năng giám sát thực hiện ở HĐND, Thường trực và 02 ban 

HĐND, nhưng chưa tổ chức giám độc lập Tổ đại biểu và đại biểu HĐND cấp 

huyện.  

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 - Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện đã giải 

quyết kịp thời những vấn đề kiến nghị, bức xúc của cử tri và Nhân dân, không 

phải chờ đến kỳ họp HĐND huyện, nhất là những vụ việc nổi cộm, tồn đọng kéo 

dài. 

 - Công tác phối hợp giữa Tổ đại biểu HĐND huyện với Thường trực HĐND 

xã, thị trấn phải tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề 

bức xúc của người dân tại cơ sở và phản ảnh kịp thời cho Thường trực HĐND 

huyện để đôn đốc thực hiện hoặc yêu cầu giải trình. Qua đó, sẽ giảm được những 

ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung tại các kỳ họp HĐND huyện. 

 - Khi có thông tin phản ánh những vấn đề cử tri bức xúc hoặc vụ việc nổi 

cộm kéo dài. Thường trực HĐND huyện dành thời gian đi thực tế tìm hiểu rõ tình 

hình tại cơ sở, qua đó yêu cầu đơn vị giải trình đúng và trúng theo yêu cầu. 

- Để đảm bảo cho buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 03 cấp và Quốc 

hội đảm bảo thành phần và số lượng, cần phải xây dựng lực lượng đoàn viên, hội 

viên nòng cốt, tiêu biểu, cử tri có uy tín; ở mỗi khóm, ấp từ 05 đến 10 người sẵn 

sàng tham gia khi được yêu cầu. 

- Thường trực HĐND phải chủ động, năng động, quyết liệt, làm tốt vai trò 

điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban, các đại biểu HĐND thì hoạt động của 

HĐND và công tác giám sát của HĐND phát huy hiệu quả tốt hơn.       

- Thực hiện chức năng chất vấn của đại biểu HĐND cần phải nghiên cứu, 

lựa chọn nhóm vấn đề theo các tiêu chí tại Điều 8, Nghị quyết số: 594/NQ-

UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát 

của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND. 

 IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 03/HĐND-TT ngày 

27 tháng 01 năm 2022 của Thường trực HĐND huyện về thực hiện chức năng 

giám sát của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện. Từ đó đã phản ảnh kịp thời 

những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc, nổi cộm thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cấp huyện về Thường trực HĐND huyện, để Thường trực HĐND huyện tổ chức 
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giải trình trong phiên họp, phấn đấu trong năm 2023 tổ chức từ 02 đến 03 phiên 

giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện. 

2- Tiếp tục duy trì Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với 

Thường trực HĐND xã, thị trấn. Chọn chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động giám sát và hoạt động chất vấn của HĐND cấp huyện và xã, thị trấn” 

để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm góp 

phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban 

HĐND và Tổ đại biểu HĐND. Phấn đấu hàng năm các Tổ đại biểu HĐND huyện 

tổ chức giám sát độc lập trên địa bàn ứng cử theo Điều 18, Nghị quyết số 594/NQ-

UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

3- Thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện 

khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực 

HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ huyện trên cơ sở phải đảm bảo 

tính chặt chẽ, nhịp nhàng; chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung tổ chức các 

kỳ họp, trong quá trình điều hành kỳ họp phải khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân 

chủ, đúng luật và chất lượng. Nâng cao chất lượng các phiên giải trình tại phiên 

họp Thường trực HĐND huyện, làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát để 

các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được trả lời, giải quyết dứt điểm. 

4- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN 

và đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu đề xuất nội dung giám sát và tăng 

cường thực hiện vai trò giám sát; Thường trực HĐND chủ động điều hòa, phối 

hợp hoạt động của các Ban HĐND; từng Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phát huy 

tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, xem hoạt động giám sát là một việc 

làm thường xuyên. 

5- Tăng cường vai trò tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND 

huyện, qua đó giúp đại biểu HĐND thu thập thông tin, qua đó đề nghị HĐND 

huyện dự kiến chương trình giám sát phù hợp, bảo đảm tính đại diện, gần dân, sát 

với dân và phát huy được vai trò giám sát. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện 

phối hợp chặc chẽ với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn 

(nơi ứng cử) phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân 

dân những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp tỉnh. 

6- Tổ chức hướng dẫn cho các Tổ đại biểu HĐND huyện, thực hiện quy 

trình giám sát của tổ trên địa bàn ứng cử nhằm củng cố, nâng cao vai trò hoạt động 

của Tổ đại biểu, qua đó giúp HĐND thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, 

nhất là trong thời gian giữa 02 kỳ họp. 

Trên đây là một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của HĐND 

huyện Châu Phú trong năm 2022 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. 

Xin được báo cáo với hội nghị và mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị      

đại biểu. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 
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3. Tham luận của Thường trực HĐND huyện  Thoại Sơn 

Chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri” 

 

 Kính thưa:  

- Chủ tọa Hội nghị; 

 Căn cứ Công văn số 162/HĐND-TT ngày 29/9/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh và Thường 

trực HĐND cấp huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn xin đóng góp ý kiến tham 

luận với nội dung “ Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri” như 

sau: 

Kính thưa chủ tọa hội nghị và tất cả quý đại biểu tham dự hội nghị, 

 Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một trong những hoạt động quan trọng của 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND được quy 

định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của 

Quốc hội và HĐND năm 2015. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri theo quy định của 

pháp luật sẽ thu thập kịp thời và đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính 

đáng, những bức xúc của cử tri để kiến nghị đến UBND và các các cơ quan chức 

năng giải quyết có hiệu quả góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn 

xã hội tại địa phương. 

 Điều 94 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã quy định cụ thể 

về trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân, đây là hình thức 

chủ yếu để thực hiện việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu 

ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung 

thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của cử tri. Thực hiện trách nhiệm người đại biểu dân cử, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 

đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh nói chung, đại biểu HĐND huyện Thoại sơn 

nói riêng và đại biểu các xã, thị trấn của huyện Thoại Sơn đã thực hiện khá tốt 

công tác tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của HĐND các cấp. Các cuộc tiếp 

xúc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, bình đẳng, công khai, thẳng 

thắn giữa cử tri và đại biểu; qua tiếp xúc đã thu thập được nhiều ý kiến, nguyện 

vọng, kiến nghị mang tính thiết thực của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời. Nhiều đại biểu HĐND tỉnh 

và các đại biểu HĐND huyện là Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện đã 

phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng của cử tri ở các địa bàn ứng cử, có sự gợi mở, liên hệ đến những vấn đề 

mang tính thời sự, bức xúc xã hội, những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính 

sách của Đảng và nhà nước đối với lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng nông thôn 

mới, các chương trình mục tiêu nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, 

xã; có thực hiện việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết 

hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri phản ánh và áp dụng nguyên 
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tắc “ ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc cấp nào, đại biểu HĐND cấp đó có trách 

nhiệm tiếp thu, giải đáp hoặc giải quyết theo thẩm quyền.”  Thường trực HĐND, 

các ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những kết quả đó đã từng bước đáp ứng yêu 

cầu, nguyện vọng của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của HĐND. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu 

HĐND huyện và các xã, thị trấn của Thoại Sơn vẫn còn những hạn chế cả về nội 

dung lẫn cách thức tổ chức; hình thức tiếp xúc chủ yếu là tổ chức Hội nghị tiếp 

xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND; việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề chưa 

được thực hiện; một số đại biểu HĐND xã chưa nghiên cứu sâu hoặc chưa nắm 

bắt kịp thời các quy định hiện hành, các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà 

nước, cũng như các kế hoạch và chương trình hành động của tỉnh và huyện, dẫn 

đến hạn chế trong việc giải đáp ý kiến của cử tri; vấn đề này có lúc, có nơi rơi vào 

cán bộ được phân công ghi chép, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, làm ảnh 

hưởng đến việc giải quyết kiến nghị và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử 

tri sau kỳ tiếp xúc, từ đó làm giảm chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT. 

 Xuất phát từ thực tế trên, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, bảo đảm tính thống nhất trong hoạt 

động tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện Thoại Sơn có đề ra 07 nhiệm vụ 

và giải pháp chủ yếu như sau:  

 Một là: Đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác tiếp xúc cử tri. 

 Bằng nhiều biện pháp tiếp cận và trao đổi trực tiếp, Thường trực HĐND 

huyện yêu cầu mỗi đại biểu HĐND huyện và xã cần phải có nhận thức sâu sắc, 

đúng đắn về vị trí, vai trò của HĐND, đại biểu HĐND trong hệ thống cơ quan 

Nhà nước ở địa phương. Trong đó xác định việc tiếp xúc cử tri vừa là nghĩa vụ, 

vừa là trách nhiệm của đại biểu HĐND; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc 

cử tri vào việc đánh giá tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ hàng năm của 

mỗi đại biểu HĐND. Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức của cơ quan, đơn vị cấp huyện trong việc giải quyết kiến nghị của cử 

tri, xác định việc giải quyết kiến nghị của cử tri là yêu cầu bắt buộc, trong đó 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm khi không giải quyết hoặc 

giải quyết chưa thỏa đáng. Thường trực HĐND từng cấp phải thường xuyên phổ 

biến các quy định hiện hành, các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, 

cũng như các kế hoạch và chương trình hành động của tỉnh, huyện, xã cho đại 

biểu HĐND cấp mình. 

 Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam huyện cần chọn cán bộ có trình độ, năng 

lực, có khả năng tổng hợp để ghi chép, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử 

tri nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động TXCT. 

 Hai là: Quan tâm đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri. 
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 Thường tực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQVN huyện để thựcc hiện bước quan trọng là thống nhất kế hoạch tiếp xúc 

cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND với các nội dung như: Thời gian tổ chức hội 

nghị tiếp xúc cử tri vừa đảm bảo kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND 

vừa đảm bảo yếu tố thuận lợi của thời tiết, mùa vụ và thời gian lao động, sản xuất 

của đông đảo cử tri; Thành phần tiếp xúc cử tri cần đổi mới theo hướng mời thêm 

đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã để giải đáp ngay tại hội nghị về những 

vấn đề thuộc thẩm quyền; Tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri tại các ấp hoặc khu 

dân cư, nhất là những nơi người dân đã có ý kiến, kiến nghị nhưng chưa được giải 

quyết dứt điểm, những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc; Tăng cường hoạt động 

tiếp xúc cử tri theo chuyên đề hoặc theo lĩnh vực; Tổ chức tiếp nhận, thu thập ý 

kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các kênh thông tin như Đài truyền thanh 

huyện, trang thông tin điện tử của huyện. 

 Ba là: Đổi mới nội dung tiếp xúc cử tri. 

 Trên cơ sở kế hoạch, tài liệu và báo cáo thông qua tại buổi tiếp xúc, đại 

biểu HĐND cần nghiên cứu, chuẩn bị đề cương báo cáo trên cơ sở lựa chọn những 

vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri để thông báo tới cử tri theo nguyên tắc ngắn 

gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc và đối tượng cử tri; dành thời gian hợp lý cho 

cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm. Ngoài ra, tại các hội 

nghị tiếp xúc, đại biểu HĐND cần thông qua báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị 

của cử tri đã được UBND trả lời tại kỳ họp, các nghị quyết HĐND mới được 

thông qua tại kỳ họp, hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND cấp mình 

cùng các văn bản pháp luật liên quan mới ban hành để tuyên truyền, phổ biến, giải 

thích, vận động nhân dân thực hiện. 

 Bốn là: Phối hợp tốt việc tổ chức tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND 3 

cấp (tỉnh - huyện - xã). 

 Thống nhất mỗi điểm tiếp xúc cử tri bố trí 01 đến 02 đại biểu HĐND cấp 

tỉnh, tránh bố trí nhiều đại biểu HĐND cấp tỉnh cùng tiếp xúc 01 điểm dẫn đến 

việc một đại biểu HĐND tỉnh không tham dự được nhiều nơi ở mỗi đợt tiếp xúc. 

Thực hiện hình thức “luân chuyển địa bàn tiếp xúc đối với HĐND tỉnh, huyện” 

và “trước kỳ họp đại biểu tiếp xúc cử tri điểm nào, sau kỳ họp tiếp xúc tại điểm 

đó” để thuận tiện cho việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục thực hiện 

nguyên tắc “ ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc cấp nào, đại biểu HĐND cấp đó 

có trách nhiệm giải đáp, tiếp thu hoặc giải quyết theo thẩm quyền.”  

 Năm là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng tiếp xúc cử tri. 

 Về căn bản, đại biểu HĐND cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường 

xuyên tự học tập, nghiên cứu và rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ của người 

đại biểu dân cử, trong đó có nhiệm vụ tiếp xúc cử tri; nắm chắc các quy định của 

pháp luật và các chính sách của địa phương để kịp thời giải đáp cho cử tri, cho 

nên Thường trực HĐND các cấp cần quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động tiếp xúc cử 

tri cho đại biểu HĐND, nên tổ chức nhiều đợt tập huấn trong một nhiệm kỳ. 
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 Sáu là: Thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

 Đây là vấn đề quan trọng cần quan tâm để nâng cao chất lượng tổng hợp, 

phải bảo đảm chính xác, đúng trọng tâm những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị 

và phải phản ảnh đúng thẩm quyền của từng cấp. Trong thời hạn quy định, Văn 

phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Ban Thường trực MTTQVN huyện 

phân loại, tham mưu với Thường trực HĐND huyện ban hành văn bản yêu cầu 

UBND huyện, các cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định. 

 Bảy là: Tăng cường làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải 

quyết kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND, các ban HĐND, Tổ trưởng Tổ 

đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND chủ động, tích cực theo dõi, đôc đốc và 

giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan chức năng. Tập 

trung theo dõi, giám sát đến cùng các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri chưa 

được giải quyết thỏa đáng hoặc được kiến nghị nhiều lần. 

 Thực hiện tốt 07 nhiệm vụ và giải pháp trên, HĐND huyện Thoại Sơn mong 

muốn hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND nói chung ngày càng đảm bảo 

về chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kính chúc chủ tọa Hội nghị và tất cả quý đại biểu được nhiều sức khỏe, 

hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi trong công việc và luôn thành công trong cuộc 

sống, 

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

thành phố 

4. Tham luận của Thường trực HĐND thành phố Long Xuyên 

Chủ đề: “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân thành phố” 

 

Kính thưa:  - Chủ tọa Hội nghị 

   - Thưa Quý đại biểu 

Lời đầu tiên, thay mặt Thường trực HĐND thành phố Long Xuyên xin gửi 

đến Chủ tọa Hội nghị, các vị khách quý và các vị đại biểu về dự Hội nghị lời chúc 

trân trọng và lời chúc sức khỏe. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.  

Thực hiện đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn về 

đăng ký nội dung tham luận tại Hội nghị, Thường trực HĐND thành phố Long 

Xuyên xin trao đổi tham luận về “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân thành phố”. 

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu! 

Hoạt động tiếp xúc cử tri là trách nhiệm, gắn liền với việc thực hiện các 

chức năng của đại biểu Hội đồng nhân dân theo Luật định, đây cũng là nguồn 

cung cấp thông tin sinh động từ đời sống của Nhân dân để đại biểu thực hiện tốt 

hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Thực tế 

cho thấy, chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị 

chu đáo của Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ, các Tổ đại biểu 

HĐND, và chính quyền cơ sở nơi tổ chức các cuộc tiếp xúc.  

Thứ nhất, về kết quả thực hiện thời gian qua 

1. Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri:  

Về công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND thành phố 

có Quy chế phối hợp với UBND và UBMTTQVN cùng cấp. Đặc thù, thành phố 

Long Xuyên Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND, nên để tiện cho tiếp xúc cử tri 

định kỳ 01 năm 2 lần trước kỳ họp, thường tổ chức tiếp xúc cử tri gắn với đối 

thoại trực tiếp với Nhân dân; mổi điểm tiếp xúc cử tri đều có mặt Chủ tịch UBND 

hoặc Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự. 

Trước khi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND đã phối hợp chặt chẽ với Ban 

Thường trực UBMTTQ Việt Nam và lãnh đạo UBND thành phố xây dựng kế 

hoạch phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.  

Khi xây dựng kế hoạch, căn cứ vào nội dung từng kỳ họp, Thường trực 

HĐND - UBND và UBMTTQVN thành phố lựa chọn hình thức, địa điểm và 

thành phần cử tri tham dự hội nghị cho phù hợp và đạt hiệu quả.  

Kế hoạch tiếp xúc cử tri được nêu cụ thể, chi tiết về thời gian chuẩn bị, thời 

gian tổ chức, hình thức, nội dung tổ chức thực hiện. Thông báo lịch tiếp xúc cử 

tri trên hệ thống đài truyền thanh thành phố và phường, xã để cử tri biết và tham 

dự. 
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Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

thành phố 

Sau khi thống nhất kế hoạch, Thường trực HĐND thành phố ban hành thông 

báo gửi đến các vị đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các phường, 

xã để các vị đại biểu HĐND và các đơn vị chuẩn bị nội dung, thông báo đến cử 

tri và phối hợp với UBND và UBMTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện.  

Trước khi tiếp xúc cử tri, một số phường, xã tổ chức lồng ghép họp Ban 

lãnh đạo Tổ dân phố, Tổ tự quản và tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường, 

xã; tổng hợp về UBMTTQVN phường, xã để trình tại kỳ họp HĐND, những vấn 

đề không thuộc thẩm quyền địa phương được chuyển đến UBMTTQVN thành 

phố (trước 07 ngày tiếp xúc cử tri của HĐND 3 cấp), để thông tin đến đại biểu 

HĐND tỉnh, thành phố tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 03 cấp 

trước kỳ họp.   

Thành phố Long Xuyên thực hiện lồng ghép Hội nghị tiếp xúc cử tri và 

đối thoại trực tiếp với Nhân dân trước kỳ họp Hội đồng nhân dân. Qua đó, 

HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố phối hợp tổ chức hội nghị, thành phần 

gồm: Đại biểu HĐND 03 cấp trúng cử trên địa bàn; đại diện Thường trực Thành 

ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng 

Thành ủy; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố; Đại 

diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các thành viên của 

UBMTTQVN phường, xã và cử tri trên địa bàn tham dự.  

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt riêng, thành phố và 

phường, xã cử đại diện báo cáo chung của 02 cấp: về tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội, đồng thời, sau đó cử tri tham dự hội nghị tiến hành phát biểu, trình bày 

tâm tư, nguyện vọng. Sau khi nghe phản ánh, đóng góp và ý kiến của cử tri, chủ 

trì hội nghị phân công, giao cho các đơn vị có trách nhiệm trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. Qua đó, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố và lãnh đạo UBND phường, xã đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trực tiếp tại hội nghị, những vấn đề cần làm rõ hoặc không thuộc thẩm quyền 

đều được ghi nhận. Sau mỗi kỳ họp, UBND thành phố đều chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn và UBND các phường, xã trả lời bằng văn bản đến cử tri từng địa 

bàn. Bộ phận giúp việc Hội đồng nhân dân thành phố đã in và đóng cuốn phần trả 

lời các kiến nghị của cử tri, gửi đến từng vị đại biểu HĐND để thông tin đến cử 

tri. 

Trước kỳ họp cuối năm 2022 HĐND vừa rồi, thành phố Long Xuyên vẫn 

thực hiện Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp với Nhân dân, tuy 

nhiên chỉ thực hiện tiếp xúc 02 cấp (tỉnh và thành phố), đồng thời lồng ghép các 

phường, xã với nhau ( 13 phường, xã nhưng chỉ tiếp xúc cử tri có 06 điểm, trước 

đây là 13 điểm tiếp xúc), do đó ít mất thời gian của các vị đại biểu HĐND, dành 

nhiều thời gian cho cử tri đóng góp ý kiến, tiết kiệm được kinh phí cho hội nghị... 

Đối với hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, thành phần chủ yếu là đại biểu 

HĐND 03 cấp trúng cử trên địa bàn; đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQVN thành phố; đại diện Thường trực Đảng ủy - HĐND, 

UBND, UBMTTQVN và cử tri trên địa bàn phường, xã tham dự. Tại hội nghị, 
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Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

thành phố 

đại biểu HĐND 03 cấp báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức kỳ họp, thông tin trả lời 

các kiến nghị đặt ra trước hội nghị tiếp xúc cử tri và các nội dung, ý kiến đặt ra 

trong kỳ họp được UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn trả lời. 

 2. Việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri: 

Thường trực HĐND giao bộ phận giúp việc, Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố phối hợp BTT.UBMTTQVN tổng hợp, phân loại và chuyển ý kiến, 

kiến nghị đến các cơ quan chuyên môn, trong đó phân loại những kiến nghị đã 

được xử lý và trả lời trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc, những vấn đề cần được xác 

minh, làm rõ và trả lời bằng văn bản hoặc gửi đến các ngành chức năng cấp Trung 

ương hoặc tỉnh để xem xét kiến nghị của cư tri. 

Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND thành phố tiến hành họp tổ, 

trao đổi và rà soát lại ý kiến cử tri để tránh các nội dung trùng lặp, các nội dung 

đã được tổng hợp và giải quyết, trả lời từ các kỳ họp trước, sau đó gửi về Thường 

trực HĐND thành phố. Trên cơ sở đó, tại mỗi kỳ họp và giữa hai kỳ họp, các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND thành phố tổng hợp, chuyển 

tới UBND và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết và trả lời cho cử 

tri.  

3. Công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của 

cử tri. 

Thường trực, hai Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan 

chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân xem 

xét, nghiên cứu, phản ánh với Thường trực Hội đồng nhân dân, qua đó Thường 

trực Hội đồng nhân dân chuyển đến Ủy ban nhân dân hoặc các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền.  

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện việc mở sổ theo dõi 

việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh và đơn thư, khiếu nại của cử tri. Qua 

đó, theo dõi, đôn đốc UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện 

tốt chức năng, trách nhiệm của đơn vị mình trong việc giải quyết kiến nghị, phản 

ánh và yêu cầu của cử tri.    

Thứ hai, về thuận lợi - khó khăn: 

Công tác tiếp xúc cử tri luôn được Thường trực Thành ủy quan tâm, chỉ đạo 

sâu sát. Thường trực HĐND - UBND và UBMTTQ Việt Nam thành phố đã phối 

hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức trong và sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri. 

Buổi tiếp xúc không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe những tâm tư, nguyện 

vọng của cử tri để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền, mà đại biểu HĐND 

các cấp còn trực tiếp trao đổi, đối thoại, làm rõ nhiều ý kiến thắc mắc của cử tri 

ngay tại buổi tiếp xúc. 
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thành phố 

Phần lớn các ý kiến, kiến nghị và thắc mắc của cử tri đều được lãnh đạo 

UBND thành phố, các ban ngành, cơ quan chuyên môn và UBND phường, xã trả 

lời trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng của cử 

tri, được cử tri đánh giá cao, mang lại hiệu quả cao trong hội nghị.  

Đa số đại biểu HĐND thành phố và phường, xã đã phát huy tốt vai trò, trách 

nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa 

bàn ứng cử; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với 

khảo sát thực tế, để nắm chắc tình hình cử tri phản ảnh. 

Thường trực HĐND theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tăng 

cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri. 

Tuy nhiên, hiện nay HĐND thành phố chưa tổ chức hoạt động tiếp xúc cử 

tri theo chuyên đề, tiếp xúc với nhóm cử tri (giới, chức sắc tôn giáo); vẫn còn một 

số đại biểu HĐND không tham dự tiếp xúc cử tri; chưa khắc phục được tình trạng 

thành phần tham dự tiếp xúc cử tri chủ yếu là cán bộ xã, phường, khóm, ấp; việc 

giải quyết kiến nghị cử tri của một số đơn vị đôi lúc còn chậm so với yêu cầu. 

Thứ ba, một số bài học kinh nghiệm: 

Đại biểu Hội đồng nhân dân cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc 

nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của 

cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử 

tri phản ánh. Đối với những ý kiến trả lời giải quyết chưa thỏa đáng, đại biểu Hội 

đồng nhân dân cần tiếp tục kiến nghị UBND các cấp tiếp tục chỉ đạo giải quyết. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhất là tiếp xúc trước kỳ họp, cần phải có sự tham 

gia của lãnh đạo các ban ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND, đại diện lãnh 

đạo chính quyền địa phương để giải đáp, giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền, tránh tình trạng đại biểu HĐND chỉ ghi nhận, chuyển giao toàn bộ ý 

kiến cử tri đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết.  

Cách thức điều hành buổi hội nghị tiếp xúc cử tri cần linh hoạt, người điều 

hành cần định hướng nội dung của từng đợt tiếp xúc cử tri phù hợp, có thể gợi mở 

vấn đề để cử tri tham gia phát biểu.  

Chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, nội dung tiếp xúc cử tri để có nhiều cử 

tri tham gia, tránh tình trạng chỉ có “đại cử tri”, cử tri là cán bộ - đảng viên, hoặc cử 

tri nêu ý kiến đề nghị những vấn đề chung chung, hay giải quyết tranh chấp cá nhân. 

Sau mỗi cuộc tiếp xúc cử tri ở từng địa phương, UBMTTQ Việt Nam cần 

phân loại các ý kiến, kiến nghị theo từng lĩnh vực. Khi xây dựng báo cáo tổng hợp 

ý kiến, kiến nghị của cử tri phải quan tâm đến những vấn đề bức xúc, những vấn 

đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đồng thời phải tuân thủ các 

yêu cầu: đầy đủ, chính xác để chuyển ý kiến, kiến nghị đến đúng cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết. Việc phân loại, chuyển ý kiến, kiến nghị tới đúng cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết sẽ giúp cho việc giải quyết ý kiến, kiến nghị nhanh hơn, 

chính xác hơn, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với đại biểu HĐND. 
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Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

thành phố 

Trên đây là bài tham luận của Thường trực HĐND thành phố về “Kinh 

nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của 

Hội đồng nhân dân thành phố”. 

Rất mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của quý đại biểu tham dự Hội nghị. 

Xin trân trọng cám ơn và kính chào!                                            
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Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

các cấp 

5. Tham luận của Thường trực HĐND huyện Châu Thành 

Chủ đề: “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp” 

 

Kính thưa: Quý vị đại biểu 

 Tôi thay mặt thường trực  HĐND huyện Châu Thành, xin trình bày tham 

luận “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc 

cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp”. 

 Kính thưa quý vị đại biểu: 

Hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) và liên hệ với cử tri là một hoạt động 

quan trọng của đại biểu HĐND. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri góp phần giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, 

góp phần giữ vững sự phát triển KT-XH, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã 

hội tại địa phương. 

Thực hiện trách nhiệm người đại biểu dân cử, trong nhiệm kỳ các đại biểu 

HĐND các cấp huyện Châu Thành đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước, 

sau các kỳ họp của HĐND theo Luật định. Các cuộc tiếp xúc đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật, phát huy dân chủ, chân tình cởi mở giữa cử tri và đại biểu 

HĐND, thông qua các cuộc tiếp xúc và gặp gỡ cử tri của đại biểu HĐND đã thu 

thập được nhiều lượt ý, kiến kiến nghị và chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết, trả lời với các cử tri. Nhiều đại biểu HĐND đã phát 

huy tốt vai trò, trách nhiệm theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tăng cường 

theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri, qua đó, các ý kiến của cử tri được các cấp, các ngành quan 

tâm xem xét giải quyết kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. 

Trên cơ sở đó, đã giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương thấy rõ 

trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu giải quyết các vấn đề mà cử tri 

quan tâm đối với lĩnh vực thuộc thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.              

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong hoạt động tiếp xúc cử tri của đại 

biểu HĐND vẫn còn có những hạn chế về nội dung, cách thức tổ chức; phương 

pháp tiếp xúc, chủ yếu là tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp 

HĐND. Tiếp xúc chuyên đề lĩnh vực và thành phần xã hội, nhóm đối tượng cử tri  

chưa nhiều, chỉ thực hiện được ngành giáo dục, chưa mở rộng theo ngành, lĩnh 

vực khác... Từ hoạt động thực tiễn nêu trên, kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới cần làm tốt một 

số giải pháp sau: 

Một là: Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của Tổ và đại biểu HĐND, 

xác định việc tiếp xúc cử tri là nghĩa vụ và trách nhiệm, có sự theo dõi đánh giá 

việc thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri của Tổ và đại biểu HĐND. Tăng cường sự 

quan tâm của các cơ quan, đơn vị liên quan có thẩm quyền trong việc giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn 
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Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

các cấp 

vị có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri chậm hoặc không giải quyết hay giải quyết nhưng chưa thỏa đáng… 

Hai là: Đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri: lựa chọn địa điểm, thời gian, nội 

dung, nhóm đối tượng cử tri để tiếp xúc sao cho hợp lý, quá trình tiếp xúc cử tri 

người đại biểu và người điều hành phải nêu rõ nội dung cho dễ hiểu, tạo được 

không khí dân chủ, cởi mở để các  cử tri phản ảnh những vấn đề mà xã hội quan 

tâm với đại biểu. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nhân dân với 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và UBND cùng cấp trong hoạt động tiếp xúc 

cử tri; thành phần tham gia tiếp xúc cử tri cần đổi mới theo hướng xác định tính 

xã hội, bức xúc tại địa bàn tiếp xúc để UBND chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan 

cùng tham gia. Quá trình tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND lựa chọn các ý kiến của 

cử tri mời đại diện lãnh đạo UBND hoặc các ngành chức năng giải đáp luôn tại 

hội nghị về những vấn đề thuộc thẩm quyền, đối với những vấn đề bức xúc cử tri 

quan tâm kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết, hoặc giải quyết nhưng chưa 

thỏa đáng. 

Ba là: Hoạt động tiếp xúc cử tri Tổ và người đại biểu HĐND căn cứ điều 

kiện tình hình thực tế có thể trực tiếp gặp gỡ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính 

đáng của cử tri với nhiều hình thức khác nhau như: Hội nghị nhóm cử tri, mời gặp 

cá nhân ở buổi tiếp dân Tổ và đại biểu HĐND cần nghiên cứu, chuẩn bị lựa chọn 

nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri  đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, 

phù hợp với cử tri; dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến kiến nghị. 

Ngoài ra, tại các hội nghị tiếp xúc, đại biểu HĐND cần mang theo báo cáo 

kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã được UBND trả lời tại kỳ họp, các nghị 

quyết HĐND đã được thông qua tại kỳ họp và các văn bản pháp luật liên quan 

khác để tuyên truyền, phổ biến, giải thích, vận động nhân dân thực hiện. 

Bốn là: Trước kỳ họp đại biểu tiếp xúc cử tri ở cơ quan, đơn vị, nào thì sau 

kỳ họp tiếp xúc tại cơ quan, đơn vị đó để thuận tiện cho việc trả lời các ý kiến 

kiến nghị cử tri. Để phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu và chính quyền các 

cấp, việc giải đáp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc cấp nào, đại biểu 

HĐND và chính quyền cấp đó có trách nhiệm giải đáp, tiếp thu, tổng hợp để gửi 

đến Thường trực HĐND cùng cấp. Tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri được 

chọn lọc khách quan, trọng tâm đảm bảo độ chính xác và có cơ sở. UBND cùng 

cấp và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết các ý kiến 

của cử tri theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến với cử 

tri. 

Trên đây là báo cáo tham luận đơn vị huyện Châu Thành xin trình bày ngắn 

gọn những kinh nghiệm, giải pháp thực tiễn về hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời 

gian qua. Trước khi dứt lời, tôi thay mặt HĐND huyện Châu Thành xin cảm ơn 

Ban tổ chức Hội nghị giao ban để tạo điều kiện để chúng tôi được phát biểu và 

xin hội nghị đã lắng nghe, xin kính chúc các vị lãnh đạo và toàn thể quý vị nhiều 

sức khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực.  

Xin trân trọng kính chào. 
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Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

các cấp 

6. Tham luận của Thường trực HĐND huyện An Phú 

Chủ đề: “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp” 

 

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Hội nghị! 

Được sự cho phép của Ban tổ chức, thay mặt Thường trực HĐND huyện 

An Phú, nhân Hội nghị hôm nay, tôi xin trao đổi về chủ đề “ Giải pháp nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND” 

Hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu HĐND được Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 

2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 quy định rất cụ 

thể. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, đại biểu HĐND huyện đã thực hiện 

tốt công tác tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp của HĐND huyện và tiếp xúc cử tri 

chuyên đề; các cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai, thẳng 

thắn giữa cử tri và đại biểu qua đó thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến 

nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết. 

Đa số đại biểu đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt, tìm 

hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội 

nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri phản ánh. 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện theo nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức 

năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, trong thực tiễn 

hoạt động này vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, đó là cách tổ chức tiếp xúc; 

việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc tổng hợp và chuyển ý kiến, kiến 

nghị yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết; cách thức giám sát, theo dõi việc 

thực hiện lời hứa của cơ quan có thẩm quyền đối với những ý kiến, kiến nghị của 

cử tri… Nói chung, hoạt động TXCT của đại biểu dân cử có thực hiện đúng quy 

định và đáp ứng được yêu cầu, mong muốn của cử tri hay không là vấn đề cần 

bàn. 

Thưa quý vị đại biểu! 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu 

HĐND huyện, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri 

cần quan tâm đến một số giải pháp sau: 

Một là, Không ngừng nâng cao nhận thức về công tác tiếp xúc cử tri, trong 

đó đại biểu cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu 

HĐND, xác định việc tiếp xúc cử tri vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của đại 

biểu HĐND và của cử tri. Đổi mới nhận thức của cơ quan, đơn vị liên quan trong 

việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri, xác định việc giải quyết là trách 

nhiệm là yêu cầu bắt buộc, trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu 
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Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

các cấp 

trách nhiệm chính khi không giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng đối với 

kiến nghị của cử tri. 

Hai là, kết hợp tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND 3 cấp để thuận 

tiện cho việc trả lời cử tri. Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nên tổ chức 

sớm hơn (chậm nhất là 40 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp và chậm nhất là 15 

ngày sau ngày bế mạc kỳ họp). Thành phần tiếp xúc cử tri có sự tham gia của đại 

diện lãnh đạo UBND cấp huyện, xã để giải đáp ngay tại hội nghị về những vấn đề 

thuộc thẩm quyền. Tại những địa phương có nhiều vấn đề bức xúc, Tổ trưởng Tổ 

đại biểu phối hợp với Ủy Ban MTTQ cấp huyện có thể mời đại diện lãnh đạo các 

ban ngành liên quan dự để nắm, trả lời và làm rõ những vấn đề mà cử tri kiến 

nghị. Mở rộng các hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực; tiếp 

xúc cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, đại biểu 

HĐND huyện có thể trực tiếp gặp gỡ cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của 

cử tri và những vấn đề mà đại biểu quan tâm; tăng cường hoạt động tự tiếp 

xúc, liên hệ với cá nhân, nhóm cử tri thông qua các hình thức: Trực tiếp, qua điện 

thoại, thư bưu điện, thư điện tử và tiếp nhận qua Trang thông tin điện tử, đài phát 

thanh để thu thập phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Ba là, đổi mới nội dung tiếp xúc cử tri: Đại biểu HĐND huyện chuẩn bị 

các nội dung để thông báo tới cử tri nhất là báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị 

của cử tri và các văn bản pháp luật liên quan khác để tuyên truyền, phổ biến, giải 

thích và vận động Nhân dân thực hiện. Nội dung đại biểu báo cáo với cử tri đảm 

bảo ngắn gọn, rõ ràng, đủ các nội dung cần thiết; có sự chọn lọc, là những vấn đề 

liên quan trực tiếp đến cử tri. Để làm được vấn đề này, khi nhận được lịch tiếp 

xúc cử tri, đại biểu cần tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về tình hình cử tri tại địa 

bàn được bố trí tiếp xúc, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri ở địa phương, 

dự kiến những vấn đề cử tri quan tâm phát biểu ý kiến, kiến nghị khi đại biểu đến 

tiếp xúc; nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan. Sau khi đã xác định được những 

thông tin cần thiết cho cuộc tiếp xúc cử tri, trên cơ sở đề cương tiếp xúc cử tri ban 

hành kèm theo Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện và lịch 

tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu, đại biểu phải xây dựng đề cương tiếp xúc cử tri 

phù hợp với địa bàn và đối tượng cử tri đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với địa bàn 

tiếp xúc và đối tượng cử tri; dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến vào 

các nội dung mà cử tri quan tâm nhất là việc trình bày ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Bốn là, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực: Trên cơ sở nội dung, 

chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND huyện nghiên cứu, xét thấy cần lấy ý 

kiến cử tri vào nội dung của kỳ họp thì tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh 

vực. Tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú và gặp gỡ cử tri: Nội dung tiếp xúc 

cử tri là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri và đại biểu quan tâm. Trường 

hợp cần tuyên truyền, phổ biến nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực, đại biểu HĐND 

huyện chủ động liên hệ trực tiếp với thủ trưởng đơn vị để tiếp xúc cử tri nơi công 

tác và liên hệ với Trưởng thôn, bản, tổ dân phố để tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư 

trú, gặp gỡ cử tri. Nội dung tiếp xúc đảm bảo ngắn gọn, trọng tâm, là những vấn 
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đề thuộc về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các chế độ chính sách liên quan đến 

cử tri. 

Năm là, nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu 

HĐND huyện: Đại biểu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học 

tập, nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu 

dân cử, trong đó có nhiệm vụ tiếp xúc cử tri. Đối với các đại biểu cần tích cực tự 

nghiên cứu, tìm hiểu, học tập, nâng cao kỹ năng tiếp xúc; chủ động, linh hoạt, có 

tinh thần cầu thị, lắng nghe và có trách nhiệm chuyển tải nội dung kiến nghị của 

cử tri đến với cơ quan chức năng, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết; 

đồng thời báo cáo với cử tri về kết quả giải quyết. 

Sáu là, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri: Sau tiếp xúc cử tri Tổ trưởng 

Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực 

UBMTTQVN xã phân loại, tổng hợp và chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử 

tri đến Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện. Việc 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được phân loại theo từng lĩnh vực, đồng thời 

xác định rõ thẩm quyền giải quyết thuộc cấp, ngành nào để gửi tới Thường trực 

HĐND huyện. Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri 

hoặc sau khi tiến hành các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của 

cử tri, cá nhân đại biểu phải có văn bản thu thập ý kiến, kiến nghị gửi Tổ trưởng 

tổ đại biểu. Tổ trưởng tổ đại biểu có trách nhiệm tổng hợp chuyển tới Thường trực 

HĐND (qua Văn phòng HĐND - UBND huyện) chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày 

kết thúc hoạt động tiếp xúc cử tri (đối với tiếp xúc cử tri theo hình thức hội nghị), 

tiếp nhận văn bản thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu (đối với hình thức 

gặp gỡ, tiếp xúc cử tri không tổ chức hội nghị). Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày 

nhận được tổng hợp ý kiến cử tri của Tổ đại biểu, Văn phòng HĐND - UBND 

huyện có trách nhiệm phân loại, tham mưu với Thường trực HĐND huyện ban 

hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. 

Bảy là, tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri: Tổ trưởng Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tích cực theo 

dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Trường hợp kiến 

nghị cử tri chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng đại biểu HĐND 

huyện có trách nhiệm đôn đốc hoặc báo cáo với Tổ trưởng để tổng hợp gửi 

Thường trực HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện trực tiếp hoặc giao cho 

các Ban HĐND huyện khảo sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đảm 

bảo mọi kiến nghị của cử tri phải được giải quyết và trả lời công khai, đúng thời 

gian quy định. Văn phòng HĐND - UBND huyện có trách nhiệm giúp Thường 

trực HĐND theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, 

tổ chức. Nếu quá thời hạn nhưng cơ quan, tổ chức nhận ý kiến, kiến nghị chưa có 

báo cáo kết quả giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng thì Văn phòng HĐND 

– UBND huyện tham mưu cho Thường trực HĐND yêu cầu lãnh đạo cơ quan, tổ 

chức đó báo cáo trực tiếp tại trụ sở làm việc của HĐND hoặc báo cáo bằng văn 

bản, trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND giám sát hoặc phân công các Ban 

HĐND huyện giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cơ quan, đơn vị đó. 
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Thường trực HĐND huyện xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị 

của cử tri; tiến hành thẩm tra; xây dựng báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến 

nghị cử tri và dự thảo nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình 

HĐND huyện theo quy định.  

 Thực hiện tốt các giải pháp trên, hy vọng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại 

biểu HĐND huyện sẽ đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, 

góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện. 

Kính thưa Hội nghị! 

Trên đây là báo cáo tham luận của Thường trực HĐND huyện An Phú tại 

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 

2021-2026./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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7. Tham luận của Thường trực HĐND huyện Chợ Mới 

Chủ đề: “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp” 

 

Kính thưa:   

- Chủ tọa Hội nghị 

- Thưa quý vị Đại biểu tham dự hội nghị. 

Hoạt động Tiếp xúc cử tri là nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp được quy định tại các văn bản pháp luật. Trong những năm qua, hoạt động 

tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới và cải tiến. Một trong những nhiệm vụ, trách 

nhiệm đầu tiên của đại biểu Hội đồng nhân dân là việc giữ mối liên hệ thường 

xuyên, chặt chẽ với cử tri, đây là cách thức quan trọng giúp đại biểu Hội đồng 

nhân dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó đại biểu Hội đồng nhân 

dân mới có những đóng góp xác thực, đúng đắn để quyết nghị các vấn đề tại kỳ 

họp Hội đồng nhân dân. Vì thế, làm thế nào để đến với cử tri, tiếp xúc cử tri một 

cách chất lượng, hiệu quả, giữ mối liên hệ bền chặt giữa đại biểu dân cử với cử tri 

vẫn là điều khiến không ít đại biểu dân cử suy nghĩ trong suốt quá trình thực hiện 

vai trò, nhiệm vụ của mình. 

 Trên phương diện nghiên cứu những vấn đề căn bản của pháp luật và thực 

tiễn hoạt động tiếp xúc cử tri. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới 

xin có báo cáo tham luận tại buổi họp giao ban với chủ đề “Kinh nghiệm, giải 

pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng 

nhân dân các cấp” 

Kính thưa các đồng chí! 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân là người 

đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước 

cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn đại biểu của mình (quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2015). Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã thể hiện trách nhiệm 

của mình trước cử tri thông qua việc chuẩn bị nội dung báo cáo, thực hiện việc 

giải trình và tiếp thu những vấn đề, những ý kiến mà cử tri quan tâm tại các buổi 

tiếp xúc. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã 

không ngừng được cải tiến cả về nội dung và hình thức; đã phản ánh cơ bản, kịp 

thời tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà 

nước xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

Tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của người đại biểu 

dân cử. Thời gian qua, các vị đại biểu dân cử đã góp phần rất lớn vào việc xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần vào việc hoàn thiện hệ 

thống pháp luật của Nhà nước. Đặt biệt, các vị đại biểu dân cử đã thể hiện được 

vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các 
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thành viên của Mặt trận. Từ đó, góp phần to lớn vào việc ổn định trật tự xã hội; 

xây dựng đời sống văn hóa; phát triển kinh tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho Nhân dân. 

Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 103 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015 quy định: Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tạo điều kiện để đại biểu Hội 

đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân 

dân với Hội đồng nhân dân. 

Trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định 

tại khoản 27 Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 quy định: Đại biểu Hội 

đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại 

biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực 

ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử 

tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời 

những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. 

Kính thưa các đồng chí. 

Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri đã có nhiều mô hình, cách làm hay 

đem lại hiệu quả, từng bước đổi mới về chất lượng, tuy nhiên hoạt động tiếp xúc 

cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vẫn còn có những hạn chế nhất 

định, đó là: 

Thứ nhất, các cuộc tiếp xúc cử tri thường chỉ được tổ chức trước và sau kỳ 

họp; Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực còn hạn chế. 

Thứ hai, công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đầy 

đủ, chưa kịp thời, chưa có sự chắt lọc (Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến để gửi 

về trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền của một số địa phương chưa đầy đủ, 

còn bỏ sót ý kiến, kiến nghị của cử tri). 

Thứ ba, công tác giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri chưa được quan tâm đúng mức. Một số ngành chuyên môn trả lời ý kiến cử tri 

bằng văn bản còn chung chung, chưa thỏa đáng vấn đề mà cử tri đặt ra. 

Thứ tư, các ngành chuyên môn cử cán bộ tham dự các buổi tiếp xúc cử tri 

chưa đảm bảo theo thành phần hoặc không tham dự đầy đủ. Cử tri tham dự tiếp 

xúc cử tri chưa nhiều, đa phần là cán bộ, công chức địa phương cùng tham dự.  

Thứ năm, Một số điểm tiếp xúc cử tri chưa thống nhất khi bố trí chỗ ngồi, 

bục phát biểu cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tiếp xúc với cử tri (Có 

nơi xếp bàn ngồi của đại biểu phía trên nhìn xuống đối diện với cử tri, có nơi xếp 

bàn ngồi của đại biểu cùng với cử tri nhìn về một hướng; bục phát biểu có nơi đặt 

bên phải, có nơi đặt bên trái…) 
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Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

các cấp 

Thứ sáu, việc gửi báo cáo phục vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc 

cử tri thường trễ hơn so với thời gian quy định, phần nào ảnh hưởng rất lớn đến 

việc nghiên cứu, chắt lọc nội dung báo cáo với cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri 

của đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Thứ bảy, đại biểu Hội đồng nhân dân chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, 

thời gian dành cho hoạt động ít. Trình độ chính trị và chuyên môn của một số ít 

đại biểu còn hạn chế như chưa nắm vững pháp luật, các chính sách của Nhà nước 

để giải thích, giải đáp cho cử tri. Kỹ năng, nghiệp vụ tiếp xúc cử tri của một số 

đại biểu Hội đồng nhân dân còn hạn chế. 

Kính thưa các đồng chí. 

Để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và nâng cáo hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử 

tri, thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt hơn một số nội dung như sau: 

Một là, cần đổi mới nhận thức về hoạt động tiếp xúc cử tri. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm 

của người đại biểu, tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động tiếp xúc cử 

tri; thực hiện đầy đủ, tích cực các hình thức tiếp xúc cử tri và bố trí sắp xếp thời 

gian công tác để tham dự đầy đủ,... Đồng thời đôn đốc, theo dõi và giám sát việc 

trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Hai là, tăng cường tính chủ động trong công tác phối hợp giữa Thường trực 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, 

tổ chức hữu quan. 

Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân, cần thực hiện tốt công tác phối 

hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử 

tri để chủ động sắp xếp lịch tiếp xúc cử tri cho phù hợp; tăng cường hoạt động 

tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực để từng bước đa dạng hóa các hình thức 

tiếp xúc cử tri cho đại biểu dân cử. 

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cần tăng cường tuyên 

truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa,... Thực hiện tốt công tác phân loại các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri theo từng lĩnh vực để trên cơ sở đó tổng hợp, phản ánh đúng đến các cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Đối với Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

và các cơ quan hữu quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu 

và trả lời cho đúng, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri đặt ra cho 

ngành, lĩnh vực phụ trách khi cơ quan có thẩm quyền tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của cử tri gửi đến. 

Ba là, tăng cường vai trò của chính quyền các cấp trong hoạt động tiếp xúc 

cử tri. 
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Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

các cấp 

Việc lãnh đạo địa phương, các ngành chức năng cùng tham dự buổi tiếp xúc 

cử tri có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ngoài việc để lắng nghe trực tiếp, chỉ đạo, 

thúc đẩy giải quyết những kiến nghị bức xúc của Nhân dân ở cơ sở; để giải đáp, 

giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền, vừa tạo tâm lý thoải mái cho 

cử tri, vừa tránh được tình trạng đại biểu Hội đồng nhân dân mới dừng lại ở việc 

chỉ ghi nhận hoặc chuyển giao nguyên trạng ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ 

quan có trách nhiệm giải quyết mà không giải trình, trả lời trực tiếp được tại buổi 

tiếp xúc cho cử tri. 

Đặc biệt, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm 

soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Nhà nước 

và của cán bộ, công chức, viên chức. 

Bốn là, tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề.  

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc tiếp xúc cử tri định 

kỳ trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân, thời gian tới cần cải tiến, đổi mới cách 

thức tổ chức tiếp xúc cử tri theo nhiều hình thức như: Tiếp xúc cử tri theo chuyên 

đề, lĩnh vực; Tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú và ở nơi công tác, Tiếp xúc cử tri lồng 

ghép với việc đối thoại trực tiếp giữa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân là người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cử tri và nhân dân nơi công tác ở những 

nơi, địa bàn mà người dân đã có ý kiến, kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt 

điểm, những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc… qua đó, đại biểu Hội đồng nhân 

dân sẽ kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để chuyển đến 

các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc gửi đến Thường trực Hội 

đồng nhân dân cùng cấp để đưa vào nội dung chất vấn, giải trình tại các phiên họp 

của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Năm là, Không ngừng nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho đại biểu Hội 

đồng nhân dân. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp xúc cử tri cho đại biểu dân cử. 

Thường trực Hội đồng nhân dân cần quan tâm phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động tiếp 

xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đại biểu 

Hội đồng nhân dân. 

Sáu là, cần quan tâm đến việc phát huy vai trò của những Tổ tự quản, 

Trưởng khóm, ấp và những người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc. 

Vai trò của những cá nhân, tổ chức nêu trên vừa là cầu nối giúp sự gắn kết 

ý Đảng với lòng dân, đồng thời là những tấm gương để dẫn dắt người dân trong 

khóm, ấp tin theo Đảng, Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử 

tri để phản ánh với chính quyền địa phương và các cơ quan dân cử. 

 Về Kiến nghị: 

 Đề nghị tỉnh có hướng dẫn thống nhất chung toàn tỉnh việc bố trí bàn ghế, 

chổ ngồi trong một điểm tiếp xúc cử tri như: các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 
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Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân 

các cấp 

các cấp khi ngồi tiếp xúc cử tri, bục phát biểu, thư ký, đại diện lãnh đạo Đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cử tri...   

Kính thưa các đồng chí. 

 Trên đây là bài phát biểu tham luận tại buổi họp giao ban của Thường trực 

nhân dân huyện Chợ Mới xin báo cáo đến hội nghị.  

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành 

đạt, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. 
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Kinh nghiệm trong việc điều hành các hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã 

8. Tham luận của Thường trực HĐND thị xã Tân Châu 

Chủ đề: “Kinh nghiệm trong việc điều hành các hoạt động của Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân thị xã” 

 

Nhân hội nghị lần thứ nhất của Thường trực HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 

2021 - 2026, được sự cho phép của Chủ tọa Hội nghị lời đầu tiên cho phép tôi 

thay mặt HĐND thị xã Tân Châu xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp.  

Thưa hội nghị, tôi xin trình bày báo cáo tham luận “kinh nghiệm trong việc 

điều hành hoạt động của Tổ đại biểu HĐND thị xã” như sau:  

          Từ trước thời điểm Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND có hiệu lực, các quy định về chức năng, nhiệm 

vụ của Tổ đại biểu chỉ đề cập việc tổ chức tiếp xúc cử tri, thảo luận tổ tại các kỳ 

họp. Do vậy hoạt động của các Tổ khá đơn điệu, chưa tương xứng với vai trò của 

Tổ - đơn vị cơ sở của HĐND; chưa tương ứng vai trò, vị trí của từng thành viên 

trong Tổ - đa phần lãnh đạo các địa phương, đơn vị và cũng chưa thể hiện hết vai 

trò, trách nhiệm đối với cử tri, do phần lớn là kiêm nhiệm. 

Khắc phục những bất cập thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND, Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã có quy định cụ thể về nhiệm vụ, 

quyền hạn của Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó có hoạt động 

giám sát. Khoản 1 Điều 112 của Luật quy định: “Tổ đại biểu HĐND giám sát việc 

tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị 

quyết của HĐND cùng cấp trên địa bàn hoặc về các vấn đề do HĐND hoặc 

Thường trực HĐND phân công”. Đây được đánh giá là bước tiến về mặt pháp lý 

giúp củng cố, nâng cao vai trò hoạt động của Tổ đại biểu; qua đó giúp HĐND 

thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, nhất là trong thời gian giữa 02 kỳ họp. 

Nhiệm vụ của Tổ đại biểu HĐND đã được Luật quy định là thực hiện giám 

sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên 

và nghị quyết của HĐND cùng cấp trên địa bàn hoặc về các vấn đề do 

HĐND và Thường trực HĐND phân công. Đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu 

tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp HĐND cùng cấp; tổ chức cho đại 

biểu HĐND tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và phân công đại 

biểu HĐND báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp HĐND. Để hoạt động của Tổ 

đại biểu HĐND được thống nhất trên phạm vi toàn quốc, Ngày 30/01/2019 Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 629/2019/NQ-

UBTVQH14 về việc hướng dẫn một số hoạt động của HĐND, trong đó có nội 

dung quy định “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu 

HĐND, chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND là cơ sở xác nhận tính 

pháp lý của văn bản do Tổ đại biểu HĐND ban hành”. Và Nghị quyết số 594/NQ-

UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 V/v Hướng dẫn hoạt động giám sát 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. 
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Kinh nghiệm trong việc điều hành các hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã 

Theo đó, để đảm bảo cho Tổ đại biểu HĐND hoạt động, Thường trực 

HĐND bố trí Tổ đại biểu ngồi cùng dãy để thể hiện sự liên kết trong hoạt động 

giữa các thành viên. Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND theo quy định của pháp 

luật được thể hiện xuyên suốt giữa hai kỳ họp và trong kỳ họp. Như vậy, nếu Tổ 

đại biểu HĐND hoạt động tốt, từ giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, 

khảo sát, tiếp xúc cử tri, sẽ đảm bảo cho các thành viên trong Tổ nắm chắc về việc 

thực hiện nghị quyết của HĐND cùng cấp trên địa bàn bầu cử và có mối liên hệ 

chặt chẽ với cử tri địa phương. 

Thực tiễn từ hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, các Tổ 

ĐB HĐND cần thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tại kỳ họp, hoạt 

động giám sát chuyên đề của đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND sẽ góp phần 

quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền 

các cấp. theo dõi, giám sát các cơ quan thẩm quyền trong thực hiện các kiến nghị 

của cử tri chặt chẽ kịp thời.  

           Việc phát huy tốt vai trò trách nhiệm của Tổ đại biểu, hoạt động giám sát 

của từng đại biểu đối với hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn ứng cử, 

phải được thực hiện thường xuyên, sâu sát, nắm đầy đủ tình hình nơi địa bàn ứng 

cử, có giải pháp để khai thác tốt kênh thông tin từ địa phương để đề xuất nội dung 

giám sát, hoạt động của Tổ đại biểu, của đại biểu HĐND tích cực hơn thì hoạt 

động chất lượng của Tổ ĐB HĐND sẽ cao hơn. 

 Chất lượng hoạt động của Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân có được hay 

không chủ yếu phụ thuộc vào trình độ năng lực, kỹ năng, đạo đức của đại biểu, 

trách nhiệm của các tổ ĐB HĐND. Vì vậy đòi hỏi người đại biểu HĐND cần nâng 

cao nhận thức, hiểu biết, đặc biệt là trách nhiệm của mình. Đại biểu HĐND phải 

gắn bó, tham gia đóng góp để hoạt động của HĐND đạt hiệu quả cao.  

Trong hoạt động các đại biểu, tổ đại biểu phải duy trì, giữ mối liên hệ 

thường xuyên đối với cử tri nơi bầu đại biểu. Đại biểu HĐND và các thành viên 

trong tổ phải gương mẫu trong mọi hoạt động, phải có trách nhiệm chủ động thực 

hiện các nhiệm vụ, theo luật định, từng đại biểu trong tổ phải nghiên cứu kỹ, sâu 

các tài liệu liên quan, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng tổ đại biểu hoạt động 

đúng chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, theo dõi, có ý kiến đối 

với các vấn đề liên quan trước và sau kỳ họp, có ý kiến của đại biểu, xóa bỏ tình 

trạng “nhất trí” chung chung.  

Vì vậy để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện công tác của Tổ 

đại biểu HĐND là rất cần thiết; cụ thể trong các kỳ họp, tiếp xúc cử tri để đạt hiệu 

quả cao các đại biểu phải lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp, giải thích, giải trình ý 

kiến, kiến nghị của cử tri, không gây bức xúc trong cử tri. Để có hiệu quả các Tổ 

cần Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý, năm 

để nghiên cứu, thảo luận, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa 

hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, để HĐND thực sự là cơ quan quyền 

lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho quyền và lợi ích của Nhân dân là cầu 
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Kinh nghiệm trong việc điều hành các hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã 

nối để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền, giúp cơ quan kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc được nhiều cử 

tri quan tâm để có giải pháp kịp thời nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã.  

Bên cạnh kết quả đạt được cũng cho thấy hoạt động của Tổ đại biểu HĐND 

vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Một số Tổ đại biểu HĐND hoạt động còn 

lúng túng, đặc biệt việc tổ chức giám sát chuyên đề còn hạn chế cả về số cuộc và 

cách thức thực hiện; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa theo 

đến cùng sự việc; kết luận, kiến nghị sau giám sát còn chung chung, chưa chỉ ra 

thực chất vấn đề cần tháo gỡ; báo cáo hoạt động hàng tháng của Tổ còn sơ sài, cá 

biệt, có Tổ chưa chấp hành đầy đủ quy định báo cáo với Thường trực HĐND. 

Nguyên nhân chủ yếu được cho là các thành viên của Tổ đảm nhận các vị trí công 

tác chuyên môn khác nhau cả về công việc và địa bàn công tác vì vậy nếu không 

có sự trao đổi thường xuyên rất khó để thống nhất thời gian thực hiện các công việc 

chung của Tổ. 

Để hoạt động của Tổ đại biểu đạt hiệu quả, có một số kinh nghiệm chia sẻ 

như sau: 

Thứ nhất,  Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND cần phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên như phụ trách địa bàn để duy trì mối liên hệ công tác, nắm bắt 

kịp thời các ý kiến, kiến nghị cử tri; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Tổ 

đại biểu HĐND. 

Thứ hai, Hàng năm các thành viên Tổ đại biểu HĐND cần chủ động đề 

xuất nội dung giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên, đề xuất khảo sát khi 

cần thiết để Tổ đại biểu thống nhất, lựa chọn nội dung giám sát, khảo sát phù hợp. 

Thứ ba, Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên của Tổ đại biểu HĐND 

thường xuyên duy trì thông tin để thống nhất thực hiện các công việc chung của 

Tổ đại biểu, đảm bảo các thành viên bố trí thời gian phù hợp tham gia các hoạt 

động chung của Tổ. 

Thứ tư, Khi thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát Tổ trưởng Tổ đại biểu 

phải đề nghị người chịu trách nhiệm phụ trách nội dung liên hệ với các cơ quan, 

tổ chức liên quan, thu thập đầy đủ tài liệu cần thiết để cung cấp cho các thành viên 

nghiên cứu nắm chắc nội dung trước khi tổ chức giám sát, khảo sát thực tế; đồng 

thời, Tổ đại biểu HĐND phải họp thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề cụ thể, để đảm bảo phát huy tối đa 

sức mạnh của tập thể trong thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát.  

Thứ năm: Sau giám sát, khảo sát phân công thành viên tổng hợp báo cáo 

cần xem xét, lựa chọn tổng hợp dự thảo báo cáo; báo cáo giám sát, khảo sát của 

Tổ đại biểu trước khi phát hành phải được các thành viên của Tổ đại biểu thống 

nhất nội dung, đảm bảo các nhận định, kết luận, kiến nghị đều khách quan, dân 

chủ, phù hợp với thực tế. 
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Kinh nghiệm trong việc điều hành các hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã 

Thứ sáu, Phát huy tối đa các mối quan hệ công tác giữa Tổ đại biểu HĐND 

với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Văn phòng cấp ủy - chính 

quyền  nơi ứng cử để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đảm 

bảo hoạt động của Tổ đại biểu hiệu quả, khách quan, đúng luật, nắm chắc tâm tư, 

nguyện vọng cử tri trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo tham luận về kinh nghiệm trong việc điều hành hoạt 

động của Tổ đại biểu HĐND thị xã. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các 

đồng chí đã lắng nghe, chúc tất cả các vị đại biểu sức khỏe, thành công trong cuộc 

sống, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. 
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Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban 

Hội đồng nhân dân huyện 

9. Tham luận của Thường trực HĐND huyện Phú Tân 

Chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện” 

 

Kính thưa đồng chí………………………………………………………… 

Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị! 

Kính thưa quý đại biểu! 

Nhân Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh 

và Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026; Được sự 

cho phép của Ban Tổ chức, thay mặt Thường trực HĐND huyện Phú Tân, tôi xin 

trình bày một số vấn đề về “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND huyện”. Trước hết, 

thay mặt Thường trực HĐND huyện Phú Tân, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh 

đạo tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, 

thành phố và các đại biểu tham dự hội nghị lời chúc mạnh khỏe, chúc hội nghị 

giao ban thành công tốt đẹp! 

Qua thực tiễn hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện Phú Tân nhận 

thấy rằng: hiệu quả hoạt động giám sát nói riêng, hoạt động của Thường trực và 

hai Ban HĐND huyện nói chung đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định 

vị trí của HĐND trong bộ máy chính quyền địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến 

nay, Thường trực HĐND huyện Phú Tân đã thực hiện tốt chức năng hoạt động 

theo luật định, cụ thể: nghiên cứu, ban hành nhiều văn bản về tổ chức hoạt động, 

như: Quy chế hoạt động của Thường trực, Quy chế Kỳ họp HĐND, Quy chế Tiếp 

Công dân, Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND và Ban 

Thường trực UBMTTQVN huyện, Quy chế hoạt động giám sát của HĐND, 

Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện Phú 

Tân,…Quan tâm chỉ đạo xây dựng, triển khai Chương trình hoạt động, Chương 

trình giám sát hàng năm của HĐND, của Thường trực và hai Ban HĐND; thực 

hiện nhiều giải pháp nâng chất lượng các kỳ họp HĐND và chất lượng hoạt động 

của đại biểu HĐND; phát huy vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp trong hoạt động 

thẩm tra, giám sát của hai Ban HĐND. Thường trực HĐND huyện thường xuyên 

theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết do HĐND huyện ban 

hành, việc thực hiện nội dung trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

của đại biểu HĐND thảo luận và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại 

kỳ họp; đặc biệt theo dõi việc thực hiện nội dung kiến nghị sau khảo sát, giám sát 

của Thường trực, hai Ban và các Tổ đại biểu HĐND huyện đối với UBND huyện 

và các ngành, đơn vị liên quan; theo dõi kết quả giải quyết các đơn, thư khiếu nại, 

tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân do Thường trực và Ban Pháp chế HĐND 

huyện chuyển đến,…Kết quả đó đã giúp HĐND huyện hoạt động nhiều đổi mới, 

ban hành nhiều nghị quyết sát hợp, cụ thể hóa sự lãnh đạo của Huyện ủy, được 

đông đảo cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. 
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Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban 

Hội đồng nhân dân huyện 

           

Kính thưa quý đại biểu! 

Giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của HĐND. Trong thời 

gian qua, hoạt động giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND huyện Phú Tân 

luôn đổi mới phương pháp, nội dung tổ chức thực hiện. Trên cơ sở Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và thực tiễn địa phương; Thường 

trực HĐND lựa chọn nội dung, chủ đề giám sát của HĐND, giám sát của Thường 

trực và hai Ban HĐND huyện sao cho phù hợp, tránh trùng lặp nội dung và đối 

tượng giám sát. Có thể nói, việc lựa chọn đúng nội dung giám sát, đúng thời điểm 

và đổi mới phương pháp giám sát có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao 

chất lượng công tác giám sát. Vì hoạt động giám sát của HĐND có nội dung rất 

rộng, đối tượng đa dạng; do đó, cần chú ý tập trung vào những vấn đề bức xúc, 

nổi cộm được cử tri và đại biểu HĐND quan tâm trên các lĩnh vực của đời sống 

xã hội, những nhiệm vụ chính được đề ra trong các nghị quyết của HĐND về phát 

triển kinh tế - xã hội, nhất là kết quả thực hiện những kiến nghị sau giám sát của 

những lần trước và kết quả thực hiện nội dung thảo luận, chất vấn của đại biểu 

HĐND huyện.  

Để thực hiện được những yêu cầu trên, phải xây dựng được chương trình, 

kế hoạch giám sát phù hợp với yêu cầu thực tế, trên cơ sở tổng hợp ý kiến đề xuất 

về nội dung giám sát năm sau của các đơn vị và của đại biểu HĐND huyện; 

Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến về dự thảo Chương trình giám sát của 

HĐND, Chương trình giám sát của Thường trực và của từng Ban HĐND huyện. 

Việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát trên địa bàn huyện Phú Tân còn có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra nhà nước 

và UBMTTQ huyện, nhằm không để trùng lắp về nội dung, đối tượng được thanh 

tra, kiểm tra, giám sát và giảm áp lực đối tượng chịu sự giám sát. Việc lựa chọn 

nội dung giám sát phù hợp sẽ khắc phục được bất cập về chủ đề giám sát quá rộng 

hoặc lúc đề xuất đang là vấn đề được cử tri, dư luận quan tâm, song đến thời điểm 

giám sát không còn “nóng”, do vậy cần lựa chọn, xác định phạm vi nội dung giám 

sát phù hợp, chỉ nên lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, có nhiều bất cập, đã và 

đang được dư luận quan tâm, cần có giải pháp khắc phục; bên cạnh chú trọng công 

tác khảo sát chuyên đề nắm tình hình thực tế, thu thập thông tin về những nội 

dung, lĩnh vực dự kiến giám sát, để đạt chất lượng hơn. 

Từ việc đổi mới phương pháp lựa chọn nội dung giám sát, đầu nhiệm kỳ 

đến nay, Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã giám sát những nội dung liên 

quan đến đời sống của người dân, được nhiều cử tri quan tâm, như: việc thực hiện 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng; việc duy trì, mở rộng thực hiện các mô hình nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước; kết quả thực 

hiện các hạng mục hệ thống hạ tầng thủy lợi do Nhà nước hỗ trợ đầu tư; công tác 

củng cố, nâng chất Hợp tác xã nông nghiệp gắn với việc thực hiện mô hình liên 

kết; việc duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông 

thôn mới nâng cao; việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP của Chính phủ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
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Hội đồng nhân dân huyện 

công dân; việc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra của Chủ tịch UBND 

huyện; công tác giải quyết các thủ tục hành chính; đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất, trật tự xây dựng và 

môi trường trên địa bàn;…  

Kính thưa quý đại biểu! 

Trước khi thực hiện giám sát nên thống nhất phương pháp tiến hành, cần rà 

soát kỹ trước khi ban hành kế hoạch để tránh trùng chéo về thời gian, đối tượng 

và không làm ảnh hưởng hoạt động của đơn vị được giám sát. Do đó, trước các 

đợt khảo sát hay giám sát, Thường trực, hai Ban HĐND huyện tổ chức họp Đoàn 

giám sát thống nhất nội dung kế hoạch, xây dựng đề cương, phân chia Tổ và phân 

công nhiệm vụ phụ trách cho từng thành viên Đoàn khảo sát, giám sát và cập nhật 

các văn bản chỉ đạo, thực hiện liên quan nội dung khảo sát, giám sát. Việc chọn 

thời điểm khảo sát, giám sát phải phù hợp với yêu cầu và khả năng đáp ứng của 

đơn vị được giám sát; đồng thời, bảo đảm tính thời sự của vấn đề. Thành phần 

Đoàn giám sát phải tinh gọn, tùy theo từng chủ đề, có thể mời đại diện Ban 

Thường trực UBMTTQ, các Ban HĐND, đại diện những ngành, những cá nhân 

có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực đó tham gia, thành phần tham 

gia một buổi làm việc không quá đông, sẽ giúp các thành viên cùng có cơ hội phát 

biểu, thảo luận, tránh phiền hà trong việc tổ chức đón tiếp, bố trí điều kiện làm 

việc.  

Việc xây dựng đề cương báo cáo có ý nghĩa rất quan trọng, đề cương xây 

dựng chi tiết các nội dung cần tìm hiểu, trên cơ sở nghiên cứu kỹ các văn bản quy 

định pháp luật, tài liệu liên quan, ý kiến cử tri, kênh thông tin báo chí; mỗi chủ 

thể chịu sự giám sát có một đề cương riêng, hạn chế việc xây dựng một đề cương 

chung; có như vậy, Đoàn giám sát mới thu thập được những thông tin đa chiều, 

mang sắc thái riêng ở mỗi đơn vị, địa phương.  

Tùy từng nội dung giám sát cụ thể, để có phương pháp làm việc phù hợp, 

qua thực tế thấy rằng, để nắm bắt vấn đề một cách thấu đáo nên tiến hành khảo 

sát, giám sát tại xã, thị trấn trước, qua đó thẩm định lại những điều mà các cơ quan 

cấp huyện báo cáo, nhằm phát hiện “độ vênh” giữa báo cáo và thực tế, làm căn cứ 

yêu cầu giải trình, làm rõ tại buổi làm việc; đặc biệt là vai trò của Trưởng đoàn 

giám sát là hết sức quan trọng trong việc gợi mở, dẫn dắt, yêu cầu diễn giải và 

tóm gọn vấn đề các đại biểu đã nêu một cách trọng tâm, linh hoạt, góp phần cho 

buổi giám sát đạt chất lượng và yêu cầu đề ra. 

Ngay sau khi kết thúc đợt khảo sát, giám sát, tập trung ngay vào việc xây 

dựng báo cáo kết quả giám sát, tổ chức họp Đoàn, lấy ý kiến đóng góp của các 

thành viên Đoàn và đối tượng được giám sát, nhằm đảm bảo tính chính xác, khách 

quan, sát thực tế. Báo cáo kết quả giám sát chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong 

quá trình tổ chức thực hiện, nêu những kiến nghị, đề xuất rõ ràng, chính xác, phù 

hợp, có khả thi để các cơ quan tổ chức thực hiện được, tránh việc kiến nghị vụn 

vặt hoặc kiến nghị chung chung, không cụ thể. Việc thực hiện các kiến nghị sau 

giám sát của các cơ quan, đơn vị phải được hai Ban HĐND và Văn phòng 
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HĐND&UBND huyện theo dõi, kịp thời đôn đốc với nhiều hình thức; cần thiết 

tổ chức khảo sát hoặc tái giám sát kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, nếu 

thấy kiến nghị giám sát chưa được giải quyết, thì Thường trực HĐND có văn bản 

đôn đốc hoặc tiếp tục gợi ý vấn đề đó chất vấn tại kỳ họp gần nhất của HĐND. 

Thực tế thời gian qua, trong quá trình tổ chức khảo sát, giám sát, nếu phát hiện 

những bất cập trong chỉ đạo, thực hiện đều được báo cáo, trao đổi trong Thường 

trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện, không đợi đến kỳ họp, nhiều nội dung “có 

vấn đề” phát hiện qua giám sát, khảo sát được Thường trực HĐND yêu cầu UBND 

huyện và các ngành có liên quan giải trình, làm rõ ngay tại phiên họp Thường 

trực.  

Kính thưa quý đại biểu! 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động giám sát của Thường trực, 

hai Ban HĐND huyện vẫn còn một số lúng túng, bất cập, như: việc tổ chức khảo 

sát, giám sát chuyên đề còn ít, chủ yếu thực hiện hoạt động khảo sát, giám sát định 

kỳ trước mỗi kỳ họp HĐND huyện; chưa phát huy hết vai trò của đại biểu HĐND 

trong việc đề xuất nội dung giám sát hàng năm; còn một số nội dung kiến nghị, 

đề xuất đối với đơn vị được khảo sát, giám sát còn chung chung, thiếu khả thi nên 

chất lượng một số báo cáo kết quả khảo sát, giám sát chưa cao; một số đơn vị 

được giám sát tổ chức thực hiện nội dung kiến nghị giám sát còn chậm và chưa 

đầy đủ; hậu giám sát chưa mang lại kết quả rõ nét. 

* Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực 

và hai Ban HĐND huyện: 

Từ thực tiễn hoạt động giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND huyện 

Phú Tân có những mặt đạt được và hạn chế nêu trên, Thường trực HĐND huyện 

rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát 

trong thời gian tới, như sau: 

Một là, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị 

quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về hướng dẫn hoạt động giám sát, đây là những quy định và căn cứ pháp lý bảo 

đảm quyền hạn, trách nhiệm của HĐND trong hoạt động giám sát và trách nhiệm 

chấp hành của các đối tượng được giám sát trong các cuộc giám sát của HĐND.  

Thứ hai, hết sức coi trọng việc chọn nội dung, chủ đề giám sát, xác định rõ 

phạm vi, đối tượng và thời điểm giám sát. Nội dung giám sát chuyên đề cần tập 

trung vào các vấn đề khó, bất cập, nổi cộm; vấn đề trọng tâm, quan trọng có tầm 

ảnh hưởng rộng, được nhiều cấp, nhiều ngành, cử tri, Nhân dân quan tâm; có sự 

lồng ghép, phối hợp, tránh chồng chéo về nội dung, thời gian và đối tượng giám 

sát với các cuộc giám sát của các chủ thể giám sát khác. Sau giám sát phải có biện 

pháp tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong công tác chỉ đạo, điều 

hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Thứ ba, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức giám sát. 
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Thứ tư, hết sức chú trọng khâu “hậu giám sát”, đảm bảo hiệu quả của hoạt 

động giám sát. Đối với những vấn đề sau giám sát còn nhiều vướng mắc, chưa 

được các ngành, địa phương quan tâm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm sẽ được đưa 

ra giải trình, chất vấn tại các phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND 

hoặc phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND. 

Năm là, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường năng lực và trình độ 

của đại biểu HĐND, thành viên hai Ban HĐND trong công tác giám sát. Hiện nay 

lực lượng cán bộ chuyên trách của HĐND cấp huyện, cấp xã rất mỏng, thành viên 

hai Ban HĐND phần lớn là kiêm nhiệm và là những cán bộ quản lý của ngành, 

địa phương, có chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nhất định, 

trong khi đó nội dung giám sát rộng, đòi hỏi về trình độ và năng lực chuyên môn 

sâu. Để khắc phục tình trạng này cần tăng cường vai trò tham mưu, giúp việc của 

Văn phòng HĐND&UBND và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách 

của HĐND đủ sức đáp ứng yêu cầu công việc. 

Trên đây là tham luận “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND huyện Phú Tân” tại 

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp 

huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Cuối cùng, xin chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc! 
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10. Tham luận của Thường trực HĐND thành phố Châu Đốc 

Chủ đề: “Kinh nghiệm tổ chức giám sát của Thường trực và các Ban 

HĐND thành phố Châu Đốc” 

 

- Kính thưa ông:…………………………………………………….. 

- Thưa toàn thể Hội nghị ! 

Giám sát của Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân (HĐND) là việc 

theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự 

giám sát trong việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của HĐND ở địa 

phương. Thông qua hoạt động giám sát nhằm đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm thực thi 

có hiệu quả chính sách, pháp luật và các nghị quyết của HĐND đề ra. 

 Mục đích giám sát là đánh giá đúng thực chất hoạt động chấp hành của đối 

tượng được giám sát có đúng quy định, chuẩn mực đã đặt ra hay không. Từ đó 

phát hiện những hạn chế, khó khăn trong tổ chức và hoạt động của đối tượng được 

giám sát để có biện pháp, giải pháp kịp thời nhằm khắc phục những khiếm khuyết 

đó. 

Thời gian qua, Thường trực và 02 ban HĐND thành phố Châu Đốc thực 

hiện chức năng giám sát cơ bản đầy đủ theo quy trình luật định. Hình thức giám 

sát đa dạng như: giám sát trước các kỳ họp, giám sát tại kỳ họp, giám sát thường 

xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và 

đại biểu, giám sát thông qua hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ 

họp Hội đồng nhân dân, giám sát thông qua việc trả lời, tiếp nhận, xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, xem xét các báo cáo trình tại 

các kỳ họp… Hoạt động giám sát đã đạt được những kết quả rất khả quan, việc 

giám sát được thực hiện thường xuyên đi vào nề nếp có tính chuyên sâu, từng 

thành viên đoàn giám sát ý thức được trách nhiệm với hoạt động giám sát, chất 

lượng các cuộc giám sát được nâng lên rõ rệt. Có được những thành quả tốt đẹp 

đó là nhờ sự vận dụng linh hoạt của Thường trực và 02 Ban HĐND thành phố 

trong điều kiện tình hình thực tế của thành phố Châu Đốc. 

Thưa hội nghị: Giám sát là một trong hai chức năng quan trọng của HĐND, 

là nhiệm vụ hàng đầu của HĐND, của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND 

được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND.  

Trong khuôn khổ của hội nghị giao ban lần này, thay mặt cho Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc, tôi xin trình bày tham luận kinh nghiệm 

tổ chức hoạt động giám sát của thường trực và 02 Ban HĐND thành phố, với 

mong muốn được chia sẻ, học tập và nhận được sự góp ý từ HĐND tỉnh và các 

huyện, thị, thành bạn trong tỉnh giúp cho hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh 

ngày càng chất lượng, hiệu quả xứng đáng với lòng tin của cử tri và nhân dân 

trong toàn tỉnh tin tưởng giao cho. 
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Thưa các vị đại biểu:  

Thành phố Châu Đốc là đô thị loại 2, là địa bàn trọng điểm của tỉnh về kinh 

tế và quốc phòng, có tuyến biên giới dài hơn 15 km giáp với Vương quốc 

CamPuChia, có nhiều điểm tham quan du lịch nổi tiếng với lễ hội Vía bà Chúa xứ 

Núi Sam, khu du lịch văn hóa Núi Sam được công nhận cấp quốc gia, hằng năm 

đón từ 04 – 05 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch; có nhiều công trình trọng 

điểm của TW, của tỉnh thực hiện trên địa bàn thành phố. Chính vì lẽ đó Thường 

trực HĐND thành phố Châu Đốc quan tâm rất lớn công tác giám sát các hoạt động 

của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; Thường trực HĐND vận dụng linh 

hoạt trong điều kiện tình hình thực tế của địa phương, cùng với việc các đại biểu 

HĐND đa số là hoạt động kiêm nhiệm phải thực hiện nhiều nhiệm vụ ở rất nhiều 

thời điểm khác nhau; chính vì thế, trên cơ sở chương trình giám sát của HĐND 

thành phố, Thường trực HĐND thành phố quyết định xây dựng chương trình giám 

sát của thường trực cùng 02 ban thực hiện nhiệm vụ giám sát trước các kỳ họp và 

giám sát chuyên đề; việc vận dụng đã tạo được sự chuyên sâu, toàn diện đối với 

nội dung giám sát, giúp cho hoạt động giám sát trở nên linh hoạt, chuyên nghiệp 

có tính hiệu quả rất cao. Để thực hiện cơ bản, hiệu quả chất lượng hoạt động giám 

sát trước các kỳ họp và giám sát chuyên đề, Thường trực và 02 Ban HĐND chú 

trọng xây dựng chương trình công tác, trong đó có kế hoạch giám sát, xác định 

nội dung chi tiết nhằm vào các lĩnh vực, các ngành, các vấn đề trọng điểm, vấn đề 

bức xúc. 

Việc tổ chức giám sát có chặt chẽ, hiệu quả cao hay không, thể hiện ở việc 

chọn lựa nội dung để giám sát trong kế hoạch, nội dung đó có đáp ứng giải quyết 

vấn đề của giám sát, nội dung có đáp ứng mong muốn chính đáng của cử tri, tác 

động tích cực đến đời sống và lợi ích của cử tri; kinh nghiệm trong việc lựa chọn 

nội dung giám sát được thường trực HĐND quan tâm là việc tổ chức hội nghị 

ngay từ tháng 10, 11 hàng năm nhằm lấy ý kiến chọn lựa nội dung thích hợp để 

thường trực HĐND quyết định; Thành phần lấy ý kiến chọn lựa nội dung giám 

sát thực hiện rộng rãi từ Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các ủy viên của 02 

Ban, các vị đại biểu HĐND, ý kiến cử tri qua các cuộc đối thoại giữa chính quyền 

với dân, qua tiếp thu ý kiến trong công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri thường 

xuyên của các đại biểu để tổng hợp trình thường trực HĐND xem xét quyết định 

tại phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND và được quyết định 

chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp cuối năm trước. 

Các nội dung trong kế hoạch thể hiện rõ: sự cần thiết phải tiến hành giám 

sát, mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng được giám sát, thời gian thực hiện, xác 

định trọng tâm, trọng điểm để tổ chức giám sát; Thường trực HĐND thành phố 

giao cho 02 Ban tham mưu nắm chắc các quy định của pháp luật, các khâu có liên 

quan đến vấn đề giám sát; những điều kiện cần thiết đảm bảo cho hoạt động giám 

sát, xây dựng kế hoạch và Sớm gửi kế hoạch, quyết định thành lập đoàn giám sát, 

đề cương giám sát chuyên đề, chương trình giám sát, thông báo phân công nhiệm 

vụ cho đơn vị được giám sát và thành viên đoàn giám sát để có thời gian nghiên 

cứu và chuẩn bị theo yêu cầu của đoàn. Đối với nội dung yêu cầu báo cáo Thường 
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trực HĐND quan tâm chỉ đạo việc xây dựng phải chi tiết, dễ hiểu, nêu rõ những 

nội dung, số liệu hoặc thông tin cần được cung cấp…; mốc thời gian yêu cầu báo 

cáo và thời điểm gửi báo cáo phải hợp lý để cơ quan chịu sự giám sát đủ điều kiện 

chuẩn bị, đáp ứng đúng theo yêu cầu của đoàn giám sát.  

Thường trực và 02 Ban HĐND TP xác định phạm vi và đối tượng giám sát 

là yếu tố quan trọng, việc lựa chọn nội dung giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm 

sẽ quyết định đến chất lượng và hiệu quả của giám sát trước kỳ họp và giám sát 

chuyên đề; nội dung phải tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bức xúc mà đại biểu 

HĐND, cử tri và Nhân dân quan tâm. Nếu nội dung giám sát chuyên đề dàn trải, 

không phù hợp thì cuộc giám sát không đạt chất lượng. 

Việc chọn chủ đề giám sát cũng là yếu tố đảm bảo cho chất lượng và hiệu 

quả của cuộc giám sát, Thường trực và 02 Ban HĐND TP quan tâm đến tính thiết 

thực và sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị được giám sát trong từng 

thời điểm; chủ đề giám sát phải được dư luận xã hội quan tâm. Trước các cuộc 

giám sát Thường trực HĐND yêu cầu thành viên đoàn giám sát phải thường xuyên 

thu thập, tích lũy và phân tích các nguồn thông tin đa chiều liên quan; xem xét, 

đánh giá vấn đề thận trọng, khách quan, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội và chấp hành pháp luật của đơn vị được giám sát. 

Kinh nghiệm không kém phần quan trọng luôn được Thường trực và 02 

Ban HĐND TP quan tâm đó là phương pháp giám sát: có phương pháp đúng, 

trong một kế hoạch được xây dựng chi tiết, là yếu tố quyết định chất lượng, mục 

tiêu của cuộc giám sát; phương thức giám sát được Thường trực và 02 Ban tham 

mưu trong việc lựa chọn thành viên trong đoàn giám sát phải phù hợp với từng 

nội dung, vấn đề, đối tượng, thời điểm giám sát; thành phần tham gia đoàn giám 

sát phải hiểu biết lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm trong giám sát. Đồng thời, 

Thường trực HĐND TP luôn quán triệt các thành viên đoàn giám sát cần tích cực 

nghiên cứu để phát hiện, kiến nghị khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng 

mắc, chấn chỉnh đối với nội dung giám sát. Cách thức giám sát đi sâu, tìm hiểu 

kỹ tình hình thực hiện của đơn vị được giám sát, yêu cầu đối tượng giám sát cung 

cấp thông tin đầy đủ, chi tiết để từ đó có cơ sở rút ra những kết luận đúng và đề 

xuất kiến nghị hợp lý, tránh được tình trạng giám sát chung chung mang tính hình 

thức.  

Việc chọn thời điểm giám sát được Thường trực và 02 Ban HĐND thảo 

luận, tham khảo lấy ý kiến từ nhiều thành phần và đơn vị được giám sát, phải phù 

hợp với yêu cầu giám sát, với khả năng đáp ứng của cơ quan chịu sự giám sát, 

đồng thời cũng cần bảo đảm tính thời sự của vấn đề. Chọn đối tượng chịu sự giám 

sát phải vừa mang tính cụ thể, vừa mang tính điển hình cho nội dung giám sát. 

Thời điểm phải hợp lý để vừa giám sát cơ quan quản lý chung là UBND thành 

phố có cơ sở đánh giá tổng quát tình hình, vừa giám sát đối tượng trực tiếp thực 

hiện hoặc chịu tác động làm cơ sở xem xét, đánh giá kết quả việc tổ chức thực 

hiện. 
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Một yếu tố quan trọng khác trong giám sát là việc xây dựng đề cương báo 

cáo giám sát chuyên đề phải chi tiết, có tính tổng hợp, khái quát được vấn đề giám 

sát để xây dựng báo cáo đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhận định, 

đánh giá, giải pháp khắc phục tồn tại, có ý kiến, kiến nghị xác đáng. 

Thưa hội nghị:  

- Việc xây dựng kế hoạch, chọn chủ đề, nội dung, đối tượng, phương pháp, 

thời điểm giám sát là yếu tố cần trong việc tổ chức giám sát được hiệu quả; điều 

kiện nửa không kém phần quan trọng để đạt được kết quả, hiệu quả và mục tiêu 

của cuộc giám sát đó là: Trước khi tiến hành hoạt động giám sát, qua việc tham 

mưu của 02 Ban, Thường trực HĐND tổ chức hội nghị triển khai quyết định, kế 

hoạch giám sát, quán triệt yêu cầu cho từng thành viên, phân công từng thành viên 

trong đoàn giám sát nghiên cứu các báo cáo, văn bản và cho ý kiến tại buổi giám 

sát. 

- Việc cập nhật, bổ sung các văn bản, gửi các tài liệu, các văn bản pháp luật 

có liên quan nội dung giám sát để thành viên trong đoàn giám sát nghiên cứu, cập 

nhật bổ sung kiến thức pháp luật liên quan đến nội dung giám sát cho từng thành 

viên trong đoàn giám sát là vấn đề không thể thiếu để giúp cho cuộc giám sát có 

chất lượng và hiệu quả, bởi đa số thành viên của đoàn giám sát là hoạt động kiêm 

nhiệm không chuyên sâu từng nội dung, thiếu kiến thức pháp luật liên quan nội 

dung giám sát sẽ làm hoạt động giám sát trở nên hạn chế, mang tính hình thức, 

làm suy giảm hiệu lực hoạt động và chức năng giám sát của HĐND; đôi khi có 

thể dẫn đến việc xem nhẹ hoạt động giám sát. 

 02 hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm bổ sung, cập nhật kiến 

thức trong hoạt động giám sát cho đại biểu kiêm nhiệm, nâng cao vai trò trách 

nhiệm từng đại biểu tại các buổi giám sát, giúp định hướng mục tiêu của buổi 

giám sát đạt được yêu cầu, mong muốn đặt ra của đoàn giám sát. 

- Công tác khảo sát liên quan đến nội dung giám sát là hoạt động không thể 

thiếu trong các cuộc giám sát, Thường trực và 02 Ban thành lập đoàn khảo sát trên 

từng lĩnh vực kinh tế - xã hội và lĩnh vực Pháp chế tổ chức xem xét, ghi nhận, 

đánh toàn diện các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát và cho ý kiến, thảo 

luận làm rõ các nội dung tại buổi giám sát giúp đoàn giám sát đạt được mục tiêu 

đề ra. 

- Kinh nghiệm trong điều hành các buổi giám sát rất quan trọng, việc điều 

hành của chủ trì cuộc giám sát giúp cho buổi giám sát mang tính thân thiện, gần 

gũi, dân chủ, tạo tâm lý tốt cho đơn vị được giám sát từ đó giúp cho đoàn giám 

sát đánh giá đúng bản chất của vấn đề, khai thác nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề 

còn khó khăn, cản trở, giúp cho đơn vị được giám sát xây dựng các giải pháp hiệu 

quả trong thực hiện nhiệm vụ. 

Việc tổ chức hội nghị sau giám sát và thông qua thông báo kết quả giám sát 

để thảo luận và cho ý kiến kết luận trình thường trực HĐND xem xét quyết định 

kết luận sau giám sát có ý nghĩa rất lớn giúp cho đơn vị được giám sát nhận thức 

đúng đắn về việc giám sát của HĐND, xác định trách nhiệm trong thực hiện nhiệm 



43 

 

Kinh nghiệm tổ chức giám sát của Thường trực và các ban HĐND thành phố Châu Đốc 

vụ được Nghị quyết của HĐND ban hành, nhận thức đúng về các mặt còn hạn chế 

mà kết quả giám sát chỉ ra. Muốn vậy trong xây dựng Thông báo Kết luận giám 

sát đánh giá một cách toàn diện, khách quan vấn đề giám sát, chỉ rõ các ưu điểm 

các mặt còn hạn chế, các kiến nghị giám sát nhằm giúp cho đơn vị chịu sự giám 

sát phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế. Sau giám sát, cần theo dõi, đôn 

đốc đến cùng việc thực hiện các kiến nghị để đánh giá đúng kết quả, hiệu lực giám 

sát. Tiếp tục tái giám sát đối với những nội dung kiến nghị chậm được thực hiện 

hoặc thực hiện không đến nơi, đến chốn, đối với những vấn đề quan trọng, phức 

tạp, kéo dài xem xét để đưa ra chất vấn, giải trình tại kỳ họp thường lệ HĐND 

nhằm làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan. 

Kính thưa hội nghị !  

Từ những kinh nghiệm trong việc thực hiện tổ chức các cuộc giám sát trước 

kỳ họp và trong hoạt động giám sát chuyên đề mà Thường trực và 02 Ban HĐND 

thành phố đã làm trong thời gian qua; HĐND thành phố rút ra các bài học cụ thể 

sau: 

- Một là, việc tuân thủ các quy định pháp luật, xây dựng quy trình cụ thể 

trong hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND là yếu tố 

quan trọng giúp cho công tác tổ chức và thực hiện giám sát có chất lượng, hiệu 

quả. 

- Hai là, sự vận dụng pháp luật một cách linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo; mạnh 

dạn đổi mới cách làm, phương thức giám sát phù hợp thực tiễn giúp cho hoạt động 

giám sát của HĐND đạt được yêu cầu, mục tiêu của cuộc giám sát và mang tính 

chuyên sâu. 

- Ba là, xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh, cụ thể, sâu sắc từng vấn đề, từng 

nội dung, có phương pháp giám sát hoàn chỉnh giúp cho cuộc giám sát đạt hiệu 

quả, chất lượng. 

- Bốn là, sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát giữa các Ban 

HĐND, Tăng cường sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, UBND, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và một số cơ quan hữu quan là điều kiện cần và đủ để 

tổ chức thành công các cuộc giám sát. 

- Năm là, Phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Đoàn giám sát, tích 

cực cập nhật kiến thức pháp luật thường xuyên, nâng cao năng lực giám sát, năng 

lực hoạt động thực tiễn; quan tâm, thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri, thu 

thập thông tin, xử lý thông tin, tích cực thảo luận, thể hiện rõ chính kiến, quyết 

định các vấn đề cần thiết giám sát.  

 - Sáu là, thường xuyên kiểm tra, theo dõi sau giám sát, đây là khâu cuối 

cùng và rất quan trọng, là cơ sở đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hoạt động giám 

sát, góp phần nâng cao vị thế, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.  

Trên đây là báo cáo tham luận về kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám sát 

của thường trực và 02 Ban HĐND thành phố. 
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Xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của hội nghị. Cuối cùng, xin chúc các đại 

biểu dồi dào sức khỏe và thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.  

Trân trọng cảm ơn./. 
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11. Tham luận của Thường trực HĐND huyện Tịnh Biên 

Chủ đề: “Kinh nghiệm tổ chức giám sát của Thường trực và các Ban Hội 

đồng nhân dân cấp huyện” 

 

Kính thưa:   - Lãnh đạo Hội nghị; 

    - Các quý vị đại biểu. 

 Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện          

Tri Tôn về tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực 

Hội đồng nhân dân cấp huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Tri Tôn. 

Được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện Tịnh Biên trình bày tham luận với Chủ đề: “Kinh nghiệm tổ 

chức giám sát của Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện”. 

 Kính thưa hội nghị! 

 Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của Hội đồng nhân dân 

đã được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thông qua hoạt 

động giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân đều hướng đến việc 

đảm bảo cho các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai và thực hiện nghiêm 

túc, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn. Chính vì vậy, hoạt động giám sát của 

Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân có ý nghĩa đặc biệt và rất quan trọng, là 

một phương thức thể hiện quyền lực của chính quyền địa phương, đáp ứng cho ý 

chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri, 

nhân dân trong huyện và cơ quan nhà nước cấp trên. 

 Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân nói 

chung và hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện 

nói riêng, thì việc lựa chọn các vấn đề, nội dung giám sát hết sức quan trọng, cần 

phải có sự rà soát lựa chọn những vấn đề bức xúc mà cử tri hay các đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như công tác quản lý 

nhà nước về đất đai, về đầu tư công các chương trình, dự án, các thủ tục hành 

chính…. những ý kiến, kiến nghị của cử tri còn kéo dài, chậm được giải quyết. 

Qua đó, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã lựa chọn các nội dung 

trọng tâm, bức xúc kịp thời xây dựng Kế hoạch giám sát.  

Qua 02 năm tổ chức giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân 

dân cấp huyện, rút ra những kinh nghiệm như sau: 

- Thường trực, các Ban căn cứ Kế hoạch hoạt động giám sát của năm,  phối 

hợp với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh họp xem xét các nội dung, đối tượng 

cần phải giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, ban hành quyết định thành lập 

Đoàn giám sát, xây dựng nội dung đề cương, quy định thời gian gửi đơn vị được 

giám sát chuẩn bị báo cáo đầy đủ nội dung và đúng thời gian theo quy định; để có 

cơ sở đánh giá khách quan các nội dung giám sát, Đoàn giám sát tiến hành khảo sát 

những địa phương, đơn vị có liên quan đến nội dung giám sát, nắm được thực trạng, 
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kết quả, những tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan của kết quả đạt được 

cũng như những tồn tại trong khai thực hiện các nội dung được giám sát tại địa 

phương và đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại.  

- Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên cập 

nhật, rà soát lại những ý kiến, kiến nghị của cử tri, định kỳ tổ chức phiên họp 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để nghe Ủy ban nhân dân huyện và các 

ngành báo cáo kết quả việc giải quyết các kiến nghị của tri; những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình giải quyết để theo dõi, đôn đốc giải quyết; Xét thấy 

vấn đề đó cần phải giám sát; Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện  tiến 

hành khảo sát một số địa phương, cơ quan có liên quan trước khi thực hiện giám 

sát. 

- Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện lựa chọn các vấn đề tồn 

tại, hạn chế của địa phương, đơn vị thông qua giám sát, tại kỳ họp thường lệ 

Thường yêu cầu các đơn vị đó báo cáo giải trình làm rõ thêm trách nhiệm, nguyên 

nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

- Căn cứ vào Quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Thường trực, các Ban Hội đồng 

nhân dân phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

giám sát trực tiếp đối với Ủy Ban nhân dân huyện trong giải quyết một đơn thư 

khiếu nại của cử tri về cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng.  

 Từ những kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám sát, để tiếp tục nâng cao 

hiệu quả hoạt động giám sát trong thời gian tới, Thường trực, các Ban Hội đồng 

nhân dân huyện Tịnh Biên đề ra một số nhiệm vụ như sau: 

 Một là, tăng cường giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát 

 Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. 

Tổ chức phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tham gia giải trình vấn đề mà cử tri quan tâm. 

 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp ủy 

về những vấn đề còn vướng mắc trong giám sát hoặc vấn đề cần phải có sự tập 

trung lãnh đạo để các cơ quan, đơn vị có liên quan giải trình, chất vấn làm rõ trách 

nhiệm và giải pháp thực hiện. Như vậy, những kiến nghị sau giám sát, chất vấn, 

giải trình, hay lời hứa của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức 

thực hiện nghiêm túc. 

 Hai là, Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường công 

tác phối hợp trong hoạt động giám sát 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ngành, các tổ 

chức có liên quan tuyên truyền, triển khai thực hiện các Luật, Bộ luật có hiệu lực 

thi hành đến tận các cơ sở, các tầng lớp nhân dân. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt 

hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường đôn đốc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo 
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của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, 

thị trấn. 

Bám sát chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, 

để hàng năm xây dựng kế hoạch giám sát, nội dung giám sát phù hợp thực tiễn và 

gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, công khai rộng rãi trên phương tiện 

thông tin đại chúng để nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện. Phát huy hiệu 

quả về vai trò trong việc thông tin tình hình, kết quả thực hiện các kiến nghị sau 

giám sát, chất vấn, giải trình, nhất là nội dung liên quan đến giám sát, việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân. 

Tăng cường phối hợp theo chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực 

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

đơn vị tỉnh An Giang để chia sẻ thông tin, kết quả giám sát.  

 Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện 

 Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng hoạt động giám sát cho các đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện, khi thành lập đoàn giám sát cần lựa chọn đại biểu có kinh nghiệm, 

am hiểu về lĩnh vực, nội dung giám sát, cung cấp kịp thời các văn bản Luật liên 

quan đến nội dung giám sát cho các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu kỹ trước 

khi tiến hành giám sát.  

 Kính thưa Hội nghị! 

 Trên đây là báo cáo tham luận về “Kinh nghiệm tổ chức giám sát của 

Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện” của Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện Tịnh Biên tại Hội nghị.  

 Xin chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng kính chào! 

 


