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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tháng 04, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020 
  
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4 

NĂM 2020  

Trong tháng 4 năm 2020 Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân (HĐND) 

huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công 

tác và đạt được một số kết quả như sau:  

1. Thường trực và hai Ban HĐND huyện   

Thường trực và hai Ban HĐND huyện tổ chức họp để đánh giá tình hình tổ 

chức và kết quả hoạt động trong tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 5 năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.  

 Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy. Dự Hội nghị 

Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; duyệt hồ sơ Đại hội các chi, đảng bộ 

của các cơ quan, đơn vị; dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Hồng Nam, Đức Long;  

Ngày 24 tháng 3 năm 2020 Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp 

thứ 13 (bất thường) để tiến hành miễn nhiệm, kiện toàn, bầu một số chức danh 

do HĐND bầu.   

Tham gia đoàn dâng hương, dâng hoa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác 

Bó huyện Hà Quảng, khu di tích Lịch sử Nặm Lìn và viếng nghĩa trang liệt sỹ 

huyện Hòa An nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu 

tiên của huyện Hòa An, của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930-01/4/2020) 

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

huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là 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 tỉnh theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 

3 năm 2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng. 

Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã chủ động nắm tình hình và phối 

hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác của Huyện ủy, 

UBND huyện và một số cơ quan, đơn vị liên quan; tuyên truyền, vận động nhân dân 

thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp.  

 Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, tiếp dân theo định kỳ và 

thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.  
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2. Thường trực HĐND các xã, thị trấn   

Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã phối hợp tuyên truyền, đôn đốc việc 

triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND các cấp, tuyên truyền cho nhân 

dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

tham dự các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy và UBND, các cơ quan, đoàn thể theo 

kế hoạch.   

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. Phối hợp, đôn đốc, giám sát việc 

triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo quy định tại 

Công văn số 305/UBND-YT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện.  

Các đại biểu HĐND thường xuyên tham dự các cuộc họp xóm, tổ dân phố 

để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời các vấn đề bức 

xúc tại địa phương đến các cơ quan chức năm để xem xét giải quyết. Tổ chức tiếp 

công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân. 

3. Đánh giá chung 

* Ưu điểm 

Trong tháng 4 năm 2020 Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, điều hòa, 

phối hợp với hai Ban của HĐND huyện và Văn phòng HĐND&UBND huyện 

tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành chương trình công tác theo 

đúng kế hoạch, có chất lượng và hiệu quả.   

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

cơ bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, các hoạt động giám sát 

thường xuyên được triển khai theo kế hoạch.   

* Hạn chế  

- Đối với HĐND huyện: Công tác giám sát thường xuyên chưa toàn diện trên 

các lĩnh vực; 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.   

-  Đối với HĐND các xã, thị trấn:  

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

quan tâm đúng mức; việc tổ chức các cuộc họp thường kỳ hằng tháng chưa được thực 

hiện đúng theo quy định; một số xã chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo 

cáo (có biểu tổng hợp gửi kèm).  

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 theo dõi, giám 

sát, đôn đốc công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, các kiến nghị 

của cử tri và đặc biệt là công tác tuyên truyền triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng chống dịch COVID-19 theo quy định tại Công văn số 305/UBND-YT ngày 

31 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện.  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2020  

1. Thường trực và hai Ban HĐND huyện 
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- Họp Thường trực HĐND huyện. 

- Công tác giám sát thường xuyên: 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; tiếp tục tăng cường giám sát, đôn đốc công 

tác tuyên truyền triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 

theo tinh thần chỉ đạo Công văn số 953/ĐK-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh, Công văn số 855-CV/HU ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Huyện ủy 

Hòa An. 

- Công tác giám sát chuyên đề:  

+ Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện:  

Nội dung giám sát: Giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trên 

địa bàn huyện từ 2017 đến thời điểm giám sát.  

Đơn vị chịu sự giám sát: Toàn huyện  

Giám sát trực tiếp đối với: Hợp tác xã Vạn Phúc; Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Hoàng Ngọc; Hợp tác xã Môi trường và quản lý chợ. 

Giám sát gián tiếp thông qua báo cáo đối với Phòng Lao động thương binh 

và xã hội huyện và một số doanh nghiệp, hợp tác xã khác trên địa bàn huyện. 

Báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND huyện tại phiên họp tháng 

6 năm 2020.  

+ Ban Pháp chế HĐND huyện: 

Nội dung giám sát: Giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong 

công tác quản lý giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam trên địa bàn huyện từ năm 

2017 đến thời điểm giám sát. 

Đơn vị chịu sự giám sát: Công an huyện 

Giám sát trực tiếp đối với: Công an huyện    

Báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND huyện tại phiên họp tháng 

6 năm 2020.  

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến Hội nghị giao ban giữa Thường trực 

HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ nhất năm 2020. 

- Dự các Hội nghị triển khai công tác và tổng kết, sơ kết do Huyện ủy tổ chức. 

Tiếp công dân theo quy định, thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân 

công của cấp ủy.   

2. Thường trực HĐND các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.  

- 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; tiếp tục tăng cường giám sát, đôn 

đốc công tác tuyên truyền triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch 

COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo Công văn số 855-CV/HU ngày 16 tháng 4 năm 
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2020 của Huyện ủy Hòa An, Công văn số 345/UBND-VP ngày 15 tháng 4 năm 

2020 của UBND huyện. 

- Về công tác giám sát chuyên đề: Thường trực và hai Ban HĐND các xã, 

thị trấn thực hiện giám sát chuyên đề theo Kế hoạch triển khai chương trình giám 

sát năm 2020.  

- Tổ chức tốt phiên họp hằng tháng của Thường trực HĐND để đánh giá kết 

quả hoạt động trong tháng và xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo. Tiếp 

công dân theo lịch phân công, thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công 

của cấp ủy.  

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 5 năm 2020 của Thường trực và hai Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND 

các xã, thị trấn./.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện;  

- Hai Ban HĐND huyện; 

- Văn phòng Huyện uỷ;  

- Ban Dân vận Huyện ủy;  

- LĐ, CV VP HĐND&UBND huyện; 

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;  

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, VP 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuận 



 

BẢNG THEO DÕI CÁC XÃ, THỊ TRẤN NỘP BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THÁNG 4 NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số 56/BC-HĐND ngày  17  tháng 4 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện) 

 

TT TÊN CƠ QUAN 

TỔNG HỢP 

Đúng (+) Chậm (-) Không (0) 

1 Thị trấn Nước Hai +     

2 Xã Bạch Đằng     0 

3 Xã Bình Dương +     

4 Xã Đại Tiến     0 

5 Xã Dân chủ +     

6 Xã Đức Long     0 

7 Xã Hoàng Tung +     

8 Xã Hồng Nam     0 

9 Xã Hồng Việt +     

10 Xã Lê Chung +     

11 Xã Nam Tuấn     0 

12 Xã Ngũ Lão +     

13 Xã Nguyễn Huệ +     

14 Xã Quang Trung +     

15 Xã Trương Lương +     
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