
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HOÀ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 52/BC-HĐND Hoà An, ngày  20 tháng 4 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện và Hội 

đồng nhân dân các xã, thị trấn03 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 

9 tháng cuối năm 2021    

 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.  

 

                                        Phần I 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

 
I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC  

1. Cấp huyện 

Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa XIX từ đầu 

nhiệm kỳ gồm có 32 đại biểu, đến nay còn 26 đại biểu (giảm 06 đại biểu). HĐND 

huyện gồm Chủ tịch HĐND kiêm nhiệm và 01 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động 

chuyên trách; 01 chuyên viên giúp việc và hai Ban (Ban Pháp chế, Ban kinh tế - xã 

hội), mỗi Ban gồm 05 thành viên, trong đó Trưởng ban Pháp chế và Trưởng ban 

kinh tế - xã hội hoạt động chuyên trách.  

2. Cấp xã  

Số lượng đại biểu HĐND khóa XIX từ đầu nhiệm kỳ gồm có 471 đại biểu, 

đến nay còn 448 đại biểu (giảm 23 đại biểu). Trong 15 xã, thị trấn (mới) có 09 xã 

chức danh Chủ tịch HĐND do Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm; 01 xã là Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND; 04 xã có Chủ tịch HĐND 

chuyên trách; 14 xã, thị trấn có Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách.  

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN  

1. Thường trực HĐND huyện 

- Chỉ đạo xây dựng và thông qua chương trình công tác, kế hoạch giám sát, lịch 

tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện năm 2021; duy trì và tổ chức các phiên họp 

thường kỳ hằng tháng nhằm đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện, đồng thời bàn thống 

nhất phương hướng nhiệm vụ công tác trong tháng tiếp theo.  

- Về công tác giám sát thường xuyên: Thường trực HĐND huyện giám sát 

các hoạt động của UBND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh: Công tác 

tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, giám 

sát cơ quan chức năng, chuyên môn thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định 

pháp luật. 

- Công tác giám sát chuyên đề: Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-HĐND ngày 

29 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về triển khai 
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Chương trình giám sát năm 2021. Từ ngày 21/01 đến ngày 22/01/2021 Thường trực 

HĐND huyện đã tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề nội Chương trình MTQG về 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.  

- Từ ngày 07/01 đến ngày 08/01/2021, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp 

với Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị Hòa An), các Tổ đại biểu HĐND huyện và Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 

HĐND huyện. 

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, ngày 18 tháng 01 năm 2021 Thường trực 

HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) HĐND huyện. 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa An và các cơ quan, đơn 

vị liên quan thực hiện một số nội dung trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Thống nhất về cơ cấu thành phần, 

số lượng đại biểu; thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu 

HĐND được bầu; họp lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Tham gia tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn 

huyện theo kế hoạch; chỉ đạo hai Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, 

thị trấn xây dựng và triển khai chương trình công tác, kế hoạch giám sát năm 2021 

và một số nội dung quan trọng khác. 

- Dự các Hội nghị tổng kết tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Dự 

các cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, các phiên họp 

thường kỳ hằng tháng của UBND huyện; họp Chi bộ cơ quan Văn phòng HĐND 

và UBND huyện.  

Thực hiện Hướng dẫn số 265/HD-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 

của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực 

HĐND huyện đã chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 

2016 - 2021vào ngày 12/3/2021. 

Thường trực HĐND huyện thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác do Ban 

Thường vụ Huyện ủy phân công. 

2. Hai Ban HĐND huyện 

- Duy trì hoạt động theo Luật định, phối hợp có hiệu quả với Thường trực 

HĐND huyện, giám sát thường xuyên các mặt công tác theo lĩnh vực phụ trách. 

- Về công tác giám sát chuyên đề:  

+ Ban Kinh tế - xã hội: Giám sát công tác tổ chức bán trú học sinh tại các 

Trường bán trú trên địa bàn huyện Hòa An giai đoạn (01/01/2019 đến 31/12/2020). 

+ Ban Pháp chế: Giám sát việc thi hành pháp luật trong công tác quản lý 

mua sắm và sử dụng tài sản công năm 2019 và năm 2020.   

- Tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện; tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết HĐND các cấp.   
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- Xây dựng chương trình công tác và kế hoạch giám sát năm 2021, đảm bảo 

nội dung, thời gian quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của 

Thường trực HĐND huyện.  

3. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện 

- Trong quý I năm 2021 các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện cơ bản đã 

thực hiện và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định; thường xuyên liên hệ 

với cử tri; nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của cử tri đến 

các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

- Chất lượng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc đã 

từng bước được nâng lên; công tác tiếp công dân, giám sát đôn đốc việc giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu triển khai tương đối hiệu quả.  

4. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của 

Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND 

tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế 

hoạch số 02/KH-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2021về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ 15 HĐND huyện.  

Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 08/01/2021, Thường trực HĐND huyện, Tổ 

đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị Hòa An) và các Tổ đại biểu HĐND huyện đã phối 

hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 

HĐND huyện tại các cụm xã theo đơn vị bầu cử, các xã: Dân Chủ, Đức Long, Đại 

Tiến, Ngũ Lão, Hồng Nam, Bình Dương, Hồng Việt, Trương Lương. Các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri được phân loại, tổng hợp và chuyển đến các cấp có thẩm 

quyền xem xét, trả lời và giải quyết.  

5. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 

Thường trực HĐND huyện từ đầu năm 2021 đã chủ động, phân công và 

thông báo lịch tiếp dân của đại biểu HĐND năm 2021. Trong Quý I năm 2021 

Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện đã thực hiện công tác tiếp công 

dân theo lịch. Các ý kiến, kiến nghị, đơn thư tố cáo của công dân đã được 

Thường trực HĐND huyện xem xét và chuyển (Công văn) đến UBND huyện 

xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; các vụ việc đều được mở sổ theo dõi và 

đôn đốc quá trình giải quyết.  

6. Công tác phối hợp 

Ngoài các nhiệm vụ công tác theo luật quy định, HĐND huyện đã tích cực 

bám sát chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Hòa 

An, các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện quan tâm đôn đốc chỉ đạo, giám sát 

tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm của địa phương, tăng cường củng cố kiện toàn chính quyền các cấp, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ, mở rộng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 
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7. Công tác tham mưu giúp việc và phục vụ của Văn phòng HĐND và 

UBND huyện. 

Trên cơ sở tổ chức bộ máy hoạt động theo Quy chế đã ban hành, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đáp ứng được yêu 

cầu về công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND huyện 

trên các mặt công tác.  

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

1. Thường trực HĐND   

- Chỉ đạo xây dựng và thông qua chương trình công tác, kế hoạch giám sát, lịch 

tiếp công dân của đại biểu HĐND cùng cấp năm 2021; duy trì và tổ chức các phiên 

họp thường kỳ hằng tháng nhằm đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện, đồng thời bàn 

thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong tháng tiếp theo.  

- Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND; 

tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tại địa 

phương theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện.   

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các ngành liên quan thực 

hiện một số nội dung trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Thống nhất về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu; thống 

nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND được bầu.  

- Thực hiện Hướng dẫn số 265/HD-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 

của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực 

HĐND các xã, thị trấn đã chỉ đạo, phối hợp các ngành liên quan về  công tác chuẩn 

bị và tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

- Phối hợp tuyên truyền, giám sát đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết của Đảng, cấp ủy và HĐND các cấp; tham dự các cuộc họp, Hội nghị của 

Đảng ủy và UBND xã, thị trấn và các cơ quan đoàn thể cùng cấp. 

- Về công tác giám sát thường xuyên: Giám sát các hoạt động của UBND 

cùng cấp về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh: Công tác tiếp công dân và giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, giám sát cơ quan chức 

năng, chuyên môn thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định pháp luật.  

2. Hai Ban HĐND và các đại biểu HĐND  

- Duy trì hoạt động theo Luật định, phối hợp với Thường trực HĐND cùng 

cấp để thống nhất xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2021; thực hiện các 

nhiệm vụ công tác theo sự phân công của Thường trực HĐND và theo lĩnh vực 

phụ trách; tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ cuối năm 2020; tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện nghị quyết HĐND các cấp. 

- Đối với các đại biểu HĐND: Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nắm 

bắt phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri; tuyên truyền chủ trương chính sách 
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của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp, đôn đốc việc 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm  

Trong quý I năm 2021, Hoạt động của Thường trực và hai Ban của HĐND, 

đại biểu HĐND huyện luôn bám sát vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. 

Công tác giám sát chú trọng đến yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần 

tích cực và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện. Duy trì và tổ chức hiệu 

quả các phiên họp định kỳ hằng tháng. Văn phòng HĐND và UBND huyện đã chủ 

động tham mưu tổ chức phục vụ, triển khai thực hiện hoàn thành chương trình 

công tác theo đúng kế hoạch.  

Cùng với Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn 

cơ bản thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, hoạt động của 

Thường trực và hai Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã, thị trấn bám sát nghị 

quyết, chương trình, kế hoạch đề ra.  

2. Hạn chế 

a) Cấp huyện 

- Công tác giám sát thường xuyên chưa toàn diện trên các lĩnh vực; việc nắm 

bắt nguyện vọng của cử tri, công tác tổng hợp và gửi báo cáo các ý kiến, kiến nghị 

sau đợt tiếp xúc của một số Tổ đại biểu chưa đảm bảo về thời gian.  

- Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của công dân hiệu quả chưa cao. 

- Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và đại biểu 

HĐND huyện với các cơ quan chức năng đôi lúc chưa kịp thời, đồng bộ. 

b) Các xã, thị trấn 

- Công tác giám sát (giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên) chưa được 

quan tâm đúng mức; việc tổ chức các cuộc họp thường kỳ hằng tháng tại các xã, thị 

trấn chưa được thực hiện đúng theo quy định.   

- Đối với một số đại biểu HĐND huyện là Thường trực HĐND các xã, thị trấn 

công tác tổng hợp, đánh giá, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND chưa 

đạt yêu cầu; công tác phối hợp giữa cấp ủy với Thường trực HĐND và UBND cùng 

cấp chưa chặt chẽ trong các hoạt động của HĐND, trong đó có hoạt động tiếp xúc cử 

tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri. 

                                             Phần II 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 9 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

I. NHIỆM VỤ CHUNG  

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 

tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 
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của Quốc hội); Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm 2015; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; nâng 

cao tinh thần, vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND.   

II. ĐỐI VỚI THƯỜNG TRỰC VÀ HAI BAN HĐND HUYỆN 

Phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế nêu trên, 

nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện để góp phần 

tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 

9 tháng cuối năm 2021, Thường trực và hai Ban HĐND huyện thực hiện tốt các 

nhiệm vụ sau:  

1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy trong các mặt hoạt động của 

HĐND huyện để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình để thực hiện hiệu quả; 

thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp công tác giữa HĐND huyện với UBND 

huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa An, các cơ quan, 

đơn vị liên quan.   

2. Tổ chức hiệu quả các phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực 

HĐND huyện để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng và xác định 

nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo. Đồng thời xem xét, cho ý kiến những vấn 

đề phát sinh giữa 02 kỳ họp theo quy định.   

3. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa An và các cơ quan, đơn 

vị liên quan thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.    

4. Tiếp tục tổ chức các nội dung chất vấn tại các phiên họp của Thường 

trực HĐND huyện trong thời gian giữa 02 kỳ họp nhằm đôn đốc, giải quyết kịp 

thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu HĐND huyện qua các 

cuộc tiếp xúc cử tri, qua giám sát, khảo sát và chất vấn tại các kỳ họp HĐND 

huyện. 

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công 

dân. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các kiện nghị cử tri và 

đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân nhằm khắc phục được tình trạng đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.   

6. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ 

họp chuyên đề (nếu có). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị các nội dung, 

công việc trước trong và sau kỳ họp theo quy định.      

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo. Chú trọng chất lượng công 

tác tuyên truyền về các hoạt động của HĐND huyện, Thường trực và hai Ban, các Tổ 

đại biểu và đại biểu HĐND huyện.        

8. Duy trì nề nếp làm việc, chỉ đạo, định hướng nâng cao chất lượng tham 

mưu, giúp việc của cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện đảm bảo phục vụ 

hiệu quả hoạt động của Thường trực và hai Ban của HĐND huyện. 

III. ĐỐI VỚI THƯỜNG TRỰC VÀ HAI BAN HĐND CÁC XÃ, THỊ THỊ TRẤN 
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1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; thường xuyên giữ mối liên hệ 

và duy trì thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ 

cùng cấp và các ngành liên quan.   

2. Duy trì nề nếp làm việc, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo. 

Chú trọng chất lượng công tác tuyên truyền về các hoạt động của HĐND huyện, 

Thường trực và hai Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện. 

3. Tổ chức hiệu quả các phiên họp thường kỳ hằng tháng; tăng cường công 

tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Hoàn thành chương trình giám sát 

chuyên đề năm 2021. 

4. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và tổ chức thành công các kỳ họp 

thường lệ, kỳ họp chuyên đề (nếu có). Tập trung thực hiện các nội dung liên quan 

đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026 theo quy định.   

Trên đây là Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND huyện và 

HĐND các xã, thị trấn 3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối 

2021 của HĐND huyện Hòa An./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Thưởng trực HĐND các xã, thị trấn; 

- LĐ, CV VP HĐND&UBND huyện;  

- Trung tâm văn hóa và Truyền thông huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lục An Khánh 
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