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BÁO CÁO 

Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quý I  

và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 

 
 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.  

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

dân (HĐND) huyện Hòa An báo cáo tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của 

HĐND quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2022 như sau: 

 

Phần I. 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUÝ I NĂM 2022 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

1. Hoạt động Kỳ họp 

Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 12 năm 2021 Thường trực HĐND huyện tổ 

chức thành công Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp cuối năm 2021) HĐND huyện.  

Kỳ họp đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, đề xuất giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện; đánh giá kết quả hoạt động của HĐND 

huyện năm 2021; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các báo cáo liên quan 

khác; xem xét, thông qua 08 dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp HĐND huyện.  

2. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện 

2.1. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo 

Thường trực HĐND huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Huyện ủy trong các hoạt động của Thường trực HĐND huyện; tham 

gia các hoạt động giám sát, khảo sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Tham dự các cuộc họp, Hội nghị: Hội nghị tổng kết thuốc lá niên vụ 2020 - 2021, 

họp Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Hội nghị 

tổng kết năm 2021 của UBND huyện và các xã, thị trấn, dự họp BCĐ biên soạn 

lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn, các Ban Chỉ đạo cấp huyện; dự buổi làm việc với 

Đoàn kiểm tra tỉnh việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và công tác đấu tranh 



2 

 

với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, Hội nghị bồi dưỡng đại biểu chuyên 

trách HĐND các cấp năm 2022; dự buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; làm việc với Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

Dự và chỉ đạo Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức thành công Kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2021 đảm bảo nội dung kế hoạch và theo quy định của 

pháp luật.  

Tham gia trực tết, giám sát việc tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022; phối hợp giám sát thực hiện kế hoạch Tết trồng cây, tổ chức các lễ 

hội đầu xuân.  

Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm, kế hoạch giám sát năm 2022; 

lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2022. 

Triển khai trưng cầu và tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND, Ban HĐND, 

Tổ đại biểu HĐND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, 

Thường trực HĐND các xã, thị trấn về: dự thảo Quy định đánh giá kết quả thực 

hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 

2026; đề xuất, kiến nghị về nội dung giám sát năm 2023 của HĐND huyện.  

Tổ chức Phiên họp thường kỳ hằng tháng Thường trực HĐND huyện để 

đánh giá tình hình tổ chức và kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo. 

Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo 

quy định của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy. 

Phân công hai Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện các 

nhiệm vụ: tiếp công dân theo lịch; nắm tình hình và rà soát, theo dõi, đôn đốc công 

tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp xúc cử tri trong và sau Kỳ họp 

thứ tư HĐND huyện. 

Cho ý kiến đối với những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền của Thường 

trực HĐND theo đề nghị của UBND huyện. 

Chỉ đạo, đôn đốc Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện có hiệu quả đối 

với công tác tham mưu, đề xuất, giúp việc trong các hoạt động của HĐND huyện. 

2.2. Hoạt động giám sát 

- Về công tác giám sát thường xuyên: Thường trực HĐND đã triển khai, 

thực hiện các hoạt hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Thường 

xuyên giám sát UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND 

các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 theo Nghị quyết HĐND 

đã ban hành. 

- Công tác giám sát chuyên đề:  

+ Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình 

giám sát năm 2022 của HĐND huyện, phân công điều hòa, phối hợp hoạt động 
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giám sát, khảo sát đối với hai Ban của HĐND huyện và chỉ đạo tổ chức, triển khai 

thực hiện chương trình giám sát, khảo sát đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và 

tiến độ đề ra.  

+ Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của 

HĐND huyện về Kế hoạch giám sát năm 2022. Thường trực HĐND huyện ban 

hành Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 10/3/2022 về việc thành lập Đoàn giám 

sát và Kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 16/3/2022 về giám sát việc thực hiện hỗ 

trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hòa An. Giám sát trực tiếp đối với 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã Hồng Việt, Dân Chủ; Giám 

sát gián tiếp thông qua báo cáo đối với UBND các xã còn lại.  

3. Hoạt động của hai Ban HĐND huyện 

Đảm bảo hoạt động theo Luật định, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ  

Thường trực HĐND huyện, giám sát thường xuyên các mặt công tác theo lĩnh vực 

đảm nhiệm. 

Thực hiện Chương trình công tác năm, Kế hoạch giám sát năm 2022 của 

HĐND huyện, hai Ban của HĐND huyện đã xây dựng và ban hành chương trình 

hoạt động, kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2022 theo lĩnh vực Ban phụ trách. 

Phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nơi ứng cử thực hiện lấy 

phiếu ý kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, sau Kỳ họp thứ tư 

HĐND huyện. 

Tham dự Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp năm 2022; 

dự các Phiên họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ hằng tháng. 

Thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn 

thể huyện trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã 

hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Tham gia tiếp công dân theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do 

Thường trực phân công. 

4. Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện 

Phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổng hợp 

các ý kiến, kiến nghị cử tri thông qua các phiếu ghi ý kiến của cử tri, gửi Thường 

trực HĐND huyện đúng thời gian quy định. 

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện tốt chủ 

trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận 

động nhân dân và các cấp, các ngành triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

năm 2022 theo Nghị quyết HĐND đã đề ra. 

Thực hiện tiếp công dân theo lịch phân công, đảm bảo đúng quy định. 

5. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Thực hiện Kế hoạch số 381/KH-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND tỉnh Cao Bằng về tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 387/HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 
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của HĐND tỉnh về việc thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND 

tỉnh khóa XVII. Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-

HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2022 của HĐND huyện Hòa An về tiếp xúc cử tri 

sau Kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kết quả: Từ ngày 06 đến ngày 15/01/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị 

Hòa An) và các Tổ đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức lấy phiếu ghi ý kiến, kiến nghị cử 

tri tại 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa An. 

Trên cơ sở tổng hợp, phân loại đánh giá về việc lấy ý kiến, kiến nghị của cử 

tri sau Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ tư HĐND huyện của Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh (đơn vị Hòa An) và các Tổ đại biểu HĐND huyện, có 961 phiếu ghi ý 

kiến kiến nghị của cử tri được phát ra, số lượng phiếu thu về  651 phiếu, số phiếu 

không ghi nội dung 143 phiếu; có 508 ý kiến, kiến nghị của cử tri được nêu, trong 

đó có: 06 kiến nghị thuộc thẩm quyển giải quyết của cấp tỉnh đã được Thường trực 

HĐND huyện tổng hợp gửi HĐND tỉnh đề nghị xem xét, giải quyết; 45 kiến nghị 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đã được Thường trực HĐND huyện 

tổng hợp gửi UBND huyện đề nghị xem xét, giải quyết; 457 kiến nghị thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các xã, thị trấn đã được trao đổi, tiếp thu, giải trình tới cử tri. 

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

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng và thông báo lịch tiếp công dân của 

Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện năm 2022 và tổ chức để tiếp công dân 

theo quy định. Thường trực HĐND huyện tham gia tiếp công dân định kỳ vào 

ngày 05 và 15 hằng tháng cùng UBND huyện. Các đại biểu HĐND huyện tham gia 

tiếp công dân thường kỳ vào thứ ba hằng tuần tại Trụ sở tiếp dân của huyện. 

Trong quý I năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tiếp 06 cuộc, 05 lượt 

công dân; không nhận được đơn thư, khiếu nại nào của công dân. 

7. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan 

Thường trực HĐND huyện luôn phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo UBND, 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị 

Hòa An, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng và các Tổ đại biểu HĐND 

huyện thực hiện tốt chương trình tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp; phối hợp 

thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân theo đúng luật định  

8. Công tác thông tin tuyên truyền 

Thường trực HĐND huyện luôn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên 

truyền về các Kỳ họp HĐND huyện (truyền thanh trực tiếp đối với các nội dung 

chất vấn, trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết của Kỳ họp), tạo điều kiện để 

cử tri theo dõi, giám sát; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện kịp 

thời đưa tin, bài phản ánh các hoạt động của HĐND, Thường trực và hai Ban 

HĐND, đại biểu HĐND huyện để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, 
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tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện và đưa Nghị quyết HĐND 

huyện từng bước đi vào cuộc sống. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC XÃ, 

THỊ TRẤN 

Trong quý I năm 2022 HĐND xã thường xuyên duy trì chế độ báo cáo với 

Đảng ủy xã và xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, báo cáo kết 

quả công tác tháng thông qua các cuộc họp thường trực, đánh giá kết quả công tác 

tháng trước và tiếp tục triển khai công tác tháng sau, thực hiện tinh thần dân chủ 

trong lãnh đạo, thống nhất trong mọi lĩnh vực công tác. Tổ chức tiếp xúc cử tri sau 

Kỳ họp thường lệ cuối năm.  

Tham gia các hoạt động thăm hỏi, chúc tết các gia đình có công với cách 

mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 theo kế hoạch. 

Tham gia trực Tết, giám sát việc tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022; phối hợp giám sát thực hiện kế hoạch Tết trồng cây; tham dự Hội nghị 

bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp năm 2022. 

Công tác giám sát thường xuyên: giám sát các hoạt động của UBND xã 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; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên 

địa bàn xã; theo dõi, giám sát các bộ phận chuyên môn thực hiện chức trách, nhiệm 

vụ theo quy định.  

Công tác giám sát chuyên đề: xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề theo 

nội dung Nghị quyết HĐND xã đã ban hành. 

Công tác tiêp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 

luôn được Thường trực HĐND xã quan tâm thực hiện thường xuyên theo đúng 

quy định. 

Các Ban HĐND xã luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân 

dân thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp; xây dựng chương trình công tác, duy trì 

tốt hoạt động theo luật định; phối hợp có hiệu quả với Thường trực HĐND xã 

trong thực hiện các nhiệm vụ công tác; phối hợp giám sát thường xuyên công tác 

thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn xã; thực hiện chế độ 

thông tin báo cáo theo quy định. 

Đại biểu HĐND xã thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến 

các Nghị quyết HĐND các cấp; thường xuyên giám sát, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị 

của Nhân dân, phản ánh kịp thời về Thường trực HĐND xã và cấp có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết; thường xuyên tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tuyên 

truyền vận động Nhân dân triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 

theo Nghị quyết HĐND đã đề ra. 
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III. ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Trong quý I năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, điều hòa, phối 

hợp với hai Ban HĐND huyện đối với mọi hoạt động công tác. Văn phòng 

HĐND&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 và đảm bảo có chất 

lượng, hiệu quả. Hai Ban HĐND huyện đã chủ động nắm bắt tình hình hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, chủ động phối hợp cùng Thường trực 

HĐND chỉ đạo, giải quyết các nội dung công việc và những vấn đề phát sinh. 

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

tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. 

2. Hạn chế 

- Cấp huyện: Công tác tổng hợp và gửi báo cáo các ý kiến, kiến nghị sau Kỳ 

họp của một số Tổ đại biểu chưa đảm bảo về thời gian; một số ý kiến, kiến nghị 

chưa đảm bảo về chất lượng, một số ý kiến, kiến nghị trùng lặp đã được trả lời, giải 

quyết tại Kỳ trước vẫn được tổng hợp trong báo cáo; nhiều ý kiến, kiến nghị cử tri 

không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp tỉnh. 

- Cấp xã, thị trấn: công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam trong tổng hợp, rà soát, thống nhất đề xuất ý kiến, kiến 

nghị cử tri đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết của một số xã chưa được thực hiện.  
 

Phần II. 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022 
 
 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022, Hội đồng nhân dân, Thường trực 
HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Theo dõi, giám sát công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện thực hiện 

việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ tư HĐND 

huyện và việc triển khai, thực hiện nghị quyết HĐND các cấp. 

Tổ chức Phiên họp thường kỳ hằng tháng để đánh giá tình hình tổ chức, kết 
quả hoạt động của HĐND trong tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
của các tháng tiếp theo. 

Tham dự các Hội nghị cấp ủy, UBND huyện, cơ quan chức năng của huyện.  

Tổ chức tiếp công dân theo quy định, thực hiện một số nhiệm vụ khác theo 

sự phân công của cấp ủy.  
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 2. Hoạt động Kỳ họp 

Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất các nội dung, chương trình Kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phân 

công các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp theo quy định. 

Báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung, 

chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện. 

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện 
triển khai, thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2022 của HĐND huyện khóa XX. 

4. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo 

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

tiếp tục phối hợp với UBND huyện, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo 

luật định; phối hợp và đôn đốc cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của công dân kịp thời, đúng quy định. 

5. Hoạt động giám sát 

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động thường xuyên giám sát, đôn đốc UBND 
huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức 
triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 
ninh, quốc phòng năm 2022 theo Nghị quyết HĐND đã ban hành. 

- Công tác giám sát chuyên đề:  

 + Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát công tác phòng chống Covid-19 

trên địa bàn huyện Hòa An. 

+ Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát công tác duy tu bảo 

trì đường cấp huyện, cấp xã quản lý. 

+ Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức: Giám sát công tác quản lý, tuyển 

dụng, sử dụng cán bộ không chuyên trách tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Hòa An; Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về công chứng, chứng thực trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2021. 

II. THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp tục giám sát đôn đốc UBND cùng 

cấp, các bộ phận liên quan thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2022. 

Điều hoà, phối hợp và chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động giám sát 

thường xuyên, thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp; tổ chức hoạt 

động giám sát chuyên đề theo kế hoạch. 
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Chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 để đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu 

năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022. 

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp có thẩm quyền trong việc giải 

quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND và khiếu nại, tố 

cáo của công dân.  

Tổ chức phiên họp thường kỳ hằng tháng để đánh giá tình hình tổ chức, kết 
quả hoạt động của HĐND trong tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
của tháng tiếp theo. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết các cấp; tổ chức tiếp công 

dân và đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định; 

thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp ủy. 

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND 

huyện, HĐND các xã, thị trấn quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022  

của Thường trực HĐND huyện Hòa An./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban TT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Ban Dân vận Huyện ủy ; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP (G). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lục An Khánh 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


		2022-03-18T14:52:44+0700


		2022-03-18T14:55:26+0700




