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BÁO CÁO 

Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức 

 Kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khóa XIX 

 

Sau 02 ngày làm việc từ ngày 17/12/2020 đến ngày 18/12/2020, với tinh 

thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 15 

HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Để tiếp tục 

nâng cao chất lượng về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND 

huyện báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm như sau: 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị nội dung kỳ họp  

- Ngày 23/10/2020, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan 

liên quan tổ chức Phiên họp thường kỳ mở rộng để thống nhất nội dung, chương 

trình và thời gian tổ chức kỳ họp; ngay sau Phiên họp, Thường trực HĐND huyện 

đã ban hành thông báo phân công công tác chuẩn bị các nội dung, công việc gắn 

với mốc thời gian tổ chức thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của Luật tổ 

chức Chính quyền địa phương. 

- Ngày 8/12/2020, UBND huyện tổ chức họp thẩm định, thông qua các văn 

bản, tài liệu liên quan trình kỳ họp. 

- Trong các ngày 14,15/12/2020, hai Ban HĐND huyện đã tổ chức họp 

thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo sự phân công của 

Thường trực HĐND huyện. 

- Các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện đã phối hợp chuẩn bị tốt các báo cáo trình kỳ họp. 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu, giúp Thường trực HĐND, 
UBND huyện xây dựng dự thảo văn bản cho công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. 
Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ cho Tiếp xúc cử tri. Công tác in ấn, sắp 
xếp tài liệu; công tác phục vụ hậu cần trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp được tập 
trung, chủ động. 

2. Thông báo thời gian, nội dung kỳ họp và gửi tài liệu cho đại biểu 

- Thường trực HĐND huyện đã ban hành Văn bản số 04/TB-HĐND, ngày 
9/12/2020 về thông báo tổ chức kỳ họp thứ 15. 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện đưa tin về nội dung, chương 
trình kỳ họp thứ 15 trên phương tiện truyền thanh huyện từ ngày 13/12/2020 đến 
ngày khai mạc kỳ họp. 

- Thông tri triệu tập và tài liệu kỳ họp, giấy mời dự họp đã được Thường 
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trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện gửi đến đại biểu 

đúng thời gian quy định. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỬ TRI, CÔNG TÁC THẨM TRA  

1. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri  

- Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 11/KH-HĐND, ngày 

26/10/2020 về công tác TXCT trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện; chỉ đạo 

cung cấp tài liệu phục vụ công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện.  

- Các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện tiến hành tiếp xúc cử tri tại đơn vị 

bầu cử; gửi báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian đã định. 

- Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được Thường trực HĐND huyện 

phân loại, tổng hợp chuyển đến UBND huyện và cơ quan liên quan xem xét, tiếp 

thu, giải quyết nhanh nhiều vấn đề ngay tại kỳ họp; đối với một số ít nội dung tồn 

tại khó khăn, UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo giải quyết. 

2. Thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết 

Cơ bản báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện được xây dựng có chất 

lượng và đưa ra được định hướng để các đại biểu tham gia thảo luận và quyết định 

tại kỳ họp. 

III. HOẠT ĐỘNG KỲ HỌP 

1. Chủ tọa kỳ họp 

Chủ tọa điều hành kỳ họp bám sát nội dung chương trình, có sự phân công 

nhiệm vụ trong từng phiên họp; giành nhiều thời gian cho nội dung thảo luận tại 

Tổ, thảo luận chung tại hội trường để cơ quan liên quan tiếp thu giải trình nội 

dung kiến nghị phản ánh và cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. 

2. Trình bày các báo cáo tại kỳ họp 

Kỳ họp đã thông qua 19 báo cáo của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và 01 thông báo của Ban 

thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Nhìn chung, thời gian thuyết trình các báo cáo, 

tờ trình và dự thảo Nghị quyết bảo đảm đúng thời lượng dự kiến đã đưa ra.  

3. Phiên Thảo luận tại Tổ và trên Hội trường 

- Các đại biểu HĐND huyện và đại biểu tham dự kỳ họp đã tiến hành Phiên 

họp thảo luận tại 03 tổ với 23 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu cho ý kiến đối với 

các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; phân tích nguyên nhân 

những hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020, đề xuất một số giải pháp thực hiện trong năm 2021 và đề nghị 

UBND huyện giải trình, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.  

- Tại Phiên họp thảo luận chung tại Hội trường, đã có 7 lượt ý kiến phát 

biểu tiếp thu, giải trình nội dung đại biểu phản ánh kiến nghị của các đồng chí 

Thành viên UBND huyện và Lãnh đạo cơ quan liên quan. Về cơ bản, cơ quan 

tham gia giải trình đã thể hiện trách nhiệm trước HĐND và cử tri, tuy nhiên cũng 

còn một số ít nội dung giải trình trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự 
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đô thị, hành lang giao thông chưa thật sự thuyết phục. 

4. Chất vấn và trả lời chất vấn: tại kỳ họp này không có câu hỏi chất vấn 

5. Công tác tuyên truyền tại kỳ họp 

- Đã tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp. 

- Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện cung cấp Đề cương báo cáo kết 

quả kỳ họp phục vụ cho đại biểu đi tiếp xúc cử tri; ban hành thông báo kết quả kỳ 

họp gửi Thường trực HĐND các xã, thị trấn để thông tin tuyên truyền đến cử tri 

và nhân dân huyện nhà. 

IV. CÔNG TÁC CHỈNH LÝ, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT  

Công tác tiếp thu, chỉnh sửa các Nghị quyết được Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND - UBND huyện tiến hành ngay sau khi kết thúc kỳ họp. Trước ngày 

20/12/2020, Thường trực HĐND huyện đã ký chứng thực để ban hành các Nghị 

quyết của kỳ họp. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi: Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy; 

sự phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, MTTQ huyện và các 

cơ quan liên quan; sự cố gắng, tích cực của Chủ tọa kỳ họp cùng sự quan tâm của 

các cấp, các ngành và cử tri, nhân dân trong huyện đã đóng góp vào thành công 

của kỳ họp. 

2. Hạn chế cần khắc phục 

- Việc giải trình một số nội dung kiến nghị của cơ quan chuyên môn UBND 

huyện chưa thỏa đáng với mong muốn của đại biểu. 

- Một số đại biểu HĐND chưa mạnh dạn thể hiện chính kiến tại các hoạt 

động chung tại kỳ họp. 

VI. ĐỀ NGHỊ 

1. Ủy ban nhân dân huyện: 

- Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các văn bản trình kỳ họp HĐND huyện. 

- Chỉ đạo tiếp tục giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri và 

đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; thường xuyên kiểm tra để nắm tiến độ thực 

hiện và thông báo đến Thường trực HĐND huyện. 

2. Các Ban của HĐND huyện: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra trình kỳ họp. 

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Thường trực HĐND huyện về việc đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kỳ họp; theo dõi, giám sát việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện. 

3. Các đại biểu HĐND huyện: 

- Tăng cường công tác cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và 

nhân dân địa phương để phản ánh lên diễn đàn HĐND. 
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- Chủ động, mạnh dạn thể hiện chính kiến tại kỳ họp HĐND. 

4. Văn phòng HĐND - UBND huyện: 

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Thường trực HĐND huyện về việc cải tiến, 

nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND. Theo dõi diễn biến các phiên họp tại kỳ họp 

để tham mưu, đề xuất Chủ tọa kỳ họp giải quyết kịp thời các vấn đề (nếu có). 

- Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị trong giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và đại biểu 

HĐND huyện. 

- Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tổng hợp ý kiến thảo luận 

tại tổ và thảo luận chung trên hội trường. 

Trên đây là báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp 

thứ 15 HĐND huyện khóa XIX. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND 

huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại 

biểu và đại biểu HĐND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện và các cơ quan 

liên quan tiếp tục phát huy những mặt tích cực, rút kinh nghiệm những vấn đề còn 

tồn tại hạn chế để chất lượng các kỳ họp HĐND huyện tiếp theo đạt hiệu quả tốt 

hơn./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hạ Lang; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- TT HĐND các xã, thị trấn; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Cảnh 
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