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BÁO CÁO
Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng

cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện  nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 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 năm 2019; Luật Hoạt
động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thường trực
HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác
6 tháng cuối năm 2022, như sau:

I. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành
công kỳ họp thứ 4 và thứ 5 (chuyên đề) của HĐND tỉnh để xem xét, thảo luận
các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra các Ban HĐND tỉnh trình
kỳ họp và đã thông qua 10 nghị quyết trình tại kỳ họp.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022), Thường trực HĐND tỉnh
đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác chuẩn bị kỳ họp, như:
họp Đảng đoàn HĐND tỉnh, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp; tổ chức Hội nghị và ban hành
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo các
Ban của HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân,
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh để thống nhất nội
dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp; trong đó, quy định cụ thể các
nội dung, yêu cầu công việc, thời gian, tiến độ thực hiện của các cơ quan liên
quan nhằm chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 6 đạt chất lượng và hiệu quả. 

Sau Hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, chấp thuận
và phân công cơ quan trình dự thảo nghị quyết; phân công các Ban của HĐND
tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng thời,  báo
cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo đối với dự
kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022) của HĐND tỉnh;
tham dự và phân công Ban của HĐND tỉnh tham dự và phát biểu ý kiến tại các
cuộc họp của UBND tỉnh đối với nội dung các báo cáo và dự thảo nghị quyết
trình tại kỳ họp. 
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2. Về kết quả thực hiện chương trình giám sát

2.1. Giám sát tại kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 4 và thứ 5 (chuyên đề), Thường trực HĐND tỉnh đã thực
hiện tốt công tác điều hành, hướng dẫn đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận
các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp; đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nghiêm
túc, có chất lượng đối với các văn bản trình tại kỳ họp. Ngay sau kỳ họp, đã kịp
thời hoàn thiện và phát hành các nghị quyết để các đơn vị tổ chức triển khai
trong thực tiễn.

2.2. Giám sát chuyên đề

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh
về chương trình giám sát  của HĐND tỉnh năm 2022,  Nghị quyết  số  28/NQ-
HĐND ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh về bổ sung chương trình giám sát của
HĐND tỉnh năm 2021 và năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tích cực, chủ
động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch giám sát theo
quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện 05 đợt
giám sát, khảo sát về:

-  Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi
Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (theo yêu cầu Đoàn giám sát của Quốc
hội);

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí giai đoạn 2016 - 2021 (theo yêu cầu Đoàn giám sát của Quốc hội);

-  Việc thực hiện các ý kiến,  kiến nghị  sau  giám sát  của Thường trực
HĐND, các Ban của HĐND tỉnh;

- Kết quả  thực hiện  nghị quyết của  HĐND  tỉnh về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022;

- Tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND cấp xã tại huyện Bù Đăng.

Ngoài việc thành lập các Đoàn giám sát, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ
chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh (tháng 5/2022);
giám sát  việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 cho các sở,
ngành, huyện, thị xã, thành phố; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của
UBND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố thông qua hình thức theo dõi
việc ban hành các văn bản. 

Thường trực HĐND thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp
hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh theo chương trình giám sát đã đề ra.
Qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã gửi các văn bản kiến nghị
đến các cơ quan chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết
các kiến nghị  (Kèm theo phụ lục các kiến nghị sau giám sát 6 tháng đầu năm
2022 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh).
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3. Công tác hướng dẫn hoạt động của Tổ đại biểu và hoạt động tiếp
xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của HĐND
tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh,
trước kỳ họp thứ 6 Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực
UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn cho Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri theo đúng quy
định; trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, tại các buổi tiếp
xúc, Thường trực HĐND tỉnh mời lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan
tham gia cùng đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để giải trình và làm rõ các vấn
đề cử tri quan tâm. Sau đợt tiếp xúc, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kịp thời,
đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển các cơ quan chức năng nghiên cứu,
giải quyết và trả lời theo quy định. Thường xuyên rà soát, theo dõi việc trả lời
của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Nhờ đó, cơ bản các ý kiến, kiến nghị
của cử tri đều được trả lời, giải quyết kịp thời.

4. Một số hoạt động khác của Thường trực HĐND tỉnh

Ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Thường trực HĐND
tỉnh còn thực hiện tốt các hoạt động khác theo quy định, cụ thể:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, hoạt động năm
2022 của HĐND tỉnh theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh theo kế
hoạch công tác đã đề ra;

- Tổ chức 7 đợt tiếp công dân định kỳ tại Ban Tiếp công dân theo lịch tiếp
công dân chung của lãnh đạo tỉnh và tiếp công dân tại trụ sở làm việc. Đã tiếp
nhận 57 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân  (Có phụ lục kèm theo), đã
chuyển 20 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời, hướng
dẫn 7 đơn (đến nay 13 đơn được các cơ quan trả lời, 7 đơn đang trong thời gian
giải quyết); lưu theo dõi 30 đơn; thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác giải
quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh.
Ngoài ra, qua tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với
UBND huyện Lộc Ninh về tình hình giải quyết đơn kiến nghị của công dân
Nguyễn Thanh Hải, cư trú tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh. Qua
đó, đã yêu cầu UBND huyện Lộc Ninh rà soát quá trình giải quyết khiếu nại,
đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân;

- Tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 -
2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực
HĐND các huyện, thị xã, thành phố tại huyện Bù Gia Mập;

- Đề nghị UBND tỉnh xây dựng nội dung đề nghị nghị xây dựng nghị
quyết tại kỳ họp giữa năm 2022;
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- Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ
đại biểu HĐND tỉnh đề xuất chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023;

- Phân công cơ quan, tổ chức xây dựng dự thảo nghị quyết trình kỳ họp
thứ 6 (giữa năm 2022);

- Chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND tỉnh; cho thôi làm nhiệm vụ và chỉ
định Tổ trưởng, Tổ phó một số Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

- Tham dự các Hội nghị: tổng kết hoạt động của HĐND các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do Ủy
ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành
phố khu vực Đông Nam bộ lần thứ 1,  nhiệm kỳ 2021 -  2026 tại  tỉnh Bình
Dương; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh An Giang; tham dự Hội
nghị “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử” của Ban Công tác đại biểu
thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại thành phố Cần Thơ;

- Tổ chức Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm: về công tác chỉ đạo, điều
hành hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và việc tổ chức, thực hiện chức
năng nhiệm vụ của các Ban HĐND tỉnh tại tỉnh Đồng Nai; về công tác xây dựng
chương trình, kế hoạch ban hành Nghị quyết hàng năm và nhiệm kỳ của HĐND
tỉnh, việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề của đại biểu HĐND tỉnh tại tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Tham dự kỳ họp chuyên đề của HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thỏa thuận văn bản theo đề nghị của UBND tỉnh về các nội dung liên
quan theo quy định;

- Chủ trì giao ban định kỳ hàng tháng giữa Thường trực HĐND tỉnh với
các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Tham dự các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự các cuộc họp do
UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố khi được mời; tham gia các
hoạt động khác theo quy chế phối hợp;

- Thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền theo yêu cầu thực tế.

* Đánh giá chung: 

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm
vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình  công tác  đề ra.
Công tác tổ chức kỳ họp thứ 4 và thứ 5 (chuyên đề) và chuẩn bị kỳ họp thứ 6
(giữa năm 2022) của HĐND tỉnh được  thực hiện đúng  theo  quy định. Hoạt
động giám sát, khảo sát, tiếp công dân được quan tâm thực hiện, đảm bảo về
nội dung và thời gian theo kế hoạch. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên
quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau các đợt giám
sát của HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc; công tác phối hợp giữa Thường trực
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HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan
liên quan tiếp tục được duy trì; việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh chặt chẽ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực HĐND
tỉnh vẫn còn một số hạn chế đó là:

- Công tác chuẩn bị kỳ họp: công tác tổng hợp, chuẩn bị một số văn bản
trình kỳ họp HĐND tỉnh có lúc còn chậm so với thời gian quy định, ảnh hưởng
đến việc nghiên cứu các văn bản của đại biểu HĐND và công tác thẩm tra của các
Ban HĐND tỉnh; việc bổ sung nội dung trình kỳ họp sau Hội nghị liên tịch vẫn
còn, gây bị động cho các Ban của HĐND tỉnh trong công tác thẩm tra; còn sai sót
trong nội dung dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Công tác giám sát: có trường hợp thành viên UBND tỉnh không tham gia
giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, gây ảnh hưởng đến chất lượng
phiên giải trình.

II. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022

1. Công tác giám sát

Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết về chương trình giám sát của
HĐND tỉnh năm 2022 và chương trình công tác đã đề ra, cụ thể: 

- Việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri
của HĐND tỉnh;

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2022;

- Việc triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND
tỉnh thông qua theo dõi việc ban hành văn bản của UBND tỉnh và các sở, ngành.

2. Các công tác khác

- Tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp
chuyên đề (nếu có) của HĐND tỉnh khóa X;

- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn Tổ đại
biểu tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trước và sau các kỳ
họp của HĐND cũng như các hoạt động khác của Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo
Quy chế  phối  hợp  giữa  Đoàn  ĐBQH,  Thường trực  HĐND,  UBND và  Ban
Thường trực UBMTTQVN tỉnh; sau các đợt tiếp xúc cử tri, tổng hợp, chuyển ý
kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên
quan nghiên cứu, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền;

- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại
biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt
động cho đại biểu HĐND các cấp;
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- Tổ chức phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh; hoạt động
giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh; 

- Tổ chức hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh;

- Tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định;

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban HĐND tỉnh, nhất là
trong công tác triển khai kế hoạch giám sát và thẩm tra;

- Tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 -
2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực
HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

- Họp giao ban định kỳ tháng giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của
HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Tham dự kỳ họp giữa năm và cuối năm 2022 của HĐND các huyện, thị
xã, thành phố;

- Tổ chức Hội nghị liên tịch thảo luận, thống nhất nội dung, thời gian tổ
chức kỳ họp cuối năm 2022. Chuẩn bị và tổ chức kỳ họp cuối năm 2022;

- Cung cấp thông tin về hoạt động của HĐND tỉnh và các thông tin liên
quan cho đại biểu HĐND tỉnh;

- Phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các ngành liên
quan tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến về các dự án luật khi có yêu cầu;

- Tham gia, phối hợp với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội
khi tiến hành các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề tại địa phương;

- Tham dự các hội nghị, hội thảo, các đợt tập huấn do Trung ương tổ
chức, các cuộc họp của UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các sở,  ban, ngành;
tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền theo yêu cầu thực tế.

Trên đây là kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6
tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh
tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VPQH;
- TTTU, TTHĐND, UBND, Đoàn ĐBQH,
BTT UBMTTQVN tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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