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BÁO CÁO 

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ 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; 

Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 

 

Phần thứ nhất 
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

NHIỆM KỲ 2016 – 2021 

 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC 

1. Tổng số đại biểu HĐND huyện: 26/30 đại biểu (09 đại biểu nữ), giảm 04 

đại biểu so với đầu nhiệm kỳ do thuyên chuyển công tác 1. Nhìn chung, cơ cấu đại 

biểu HĐND huyện phân bổ đồng đều ở các ngành, lĩnh vực, đảm bảo tỷ lệ đại 

biểu HĐND huyện là nữ. 

2. Cơ cấu Thường trực HĐND trong nhiệm kỳ có sự  biến động thay đổi, cụ thể: 

- Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện hoạt động chuyên trách đã miễn nhiệm 
để thực hiện nhiệm vụ khác; Đồng chí Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp 
chế và Đồng chí Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - xã hội nghỉ hưu trí. 

- Đến cuối nhiệm kỳ: Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện hoạt 
động chuyên trách; các đồng chí Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Pháp chế; 
Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội hoạt động kiêm nhiệm. 

3. Cơ cấu hai Ban HĐND: 

- Ban Pháp chế: đồng chí Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, các 
thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm. 

- Ban Kinh tế - xã hội: đồng chí Phó Trưởng ban và các thành viên còn lại 
hoạt động kiêm nhiệm. 

4. Tổ Đại biểu HĐND huyện: duy trì hoạt động của 10 Tổ đại biểu HĐND 
huyện tại các xã, thị trấn. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

                                           
1 Có 02 đại biểu đang tạm dừng sinh hoạt phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng. 
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1. Hoạt động Kỳ họp 

- Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Lãnh đạo 

UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các 

cơ quan liên quan tổ chức thành công 15 kỳ họp HĐND huyện. Trong đó: 11 kỳ 

họp thường lệ và 04 kỳ họp chuyên đề 2. 

- Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND huyện phối hợp 

với lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban 

HĐND huyện và các cơ quan liên quan tổ chức họp thống nhất nội dung, chương 

trình và thời gian tổ chức kỳ họp; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, phân công 

công tác chuẩn bị, thẩm tra các văn bản trình các kỳ họp HĐND theo luật định. Các 

báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết được các Ban HĐND, UBND huyện và các cơ 

quan liên được chuẩn bị đảm bảo chất lượng về nội dung, thể thức và gửi đại biểu 

HĐND nghiên cứu trước kỳ họp cơ bản đúng thời gian quy định; việc gửi thông tri 

triệu tập đại biểu, giấy mời và tài liệu, công tác thông tin tuyên truyền cơ bản kịp 

thời, đúng thời gian quy định.  

- Tại các kỳ họp, công tác điều hành của chủ tọa có nhiều đổi mới thể hiện 

tính khoa học, định hướng nội dung thảo luận cho đại biểu về vấn đề cần tham gia 

phát biểu ý kiến, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm các đại biểu 

HĐND huyện, nâng cao chất lượng kết quả kỳ họp, để HĐND thực sự là cơ quan 

quyền lực Nhà nước ở địa phương, thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề quan 

trọng trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 

của địa phương. 

- Các đại biểu HĐND huyện tham dự các kỳ họp của HĐND huyện đạt tỷ 

lệ 98,1%; luôn phát huy vai trò người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia vào 

các hoạt động chung tại các kỳ họp.  

- Qua 15 kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua và ban hành 115 Nghị quyết 

và 04 Nghị quyết chuyên đề 3. Các Nghị quyết của HĐND huyện được ban hành 

                                           

2 Hoạt động kỳ họp: Tổ chức được 15 kỳ họp HĐND huyện Trong đó: Có 11 kỳ họp thường lệ nhằm 

đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện; Quyết định một số nội dung về công tác tổ chức 

thuộc thẩm quyền HĐND huyện. Có 04 kỳ họp chuyên đề để thống nhất tán thành chủ trương sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng;  quyết định công tác tổ chức 

cán bộ thuộc thẩm quyền HĐND giải quyết và diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hạ Lang năm 2018. 

3 Nghị quyết thông qua kỳ họp: Ban hành 115 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực sau: Quyết định nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương; xây dựng cơ 

bản; tổng quyết toán thu, chi ngân sách; tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền HĐND 

giải quyết. Các Nghị quyết chuyên đề về việc cấm thả rông gia súc; về việc thông qua Đề án hỗ 

trợ xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm khí Biogas composite huyện Hạ Lang; về việc thông qua 
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thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền và theo đúng luật định, nhằm đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của huyện. 

Quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết được thẩm định, thẩm tra đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh tại địa phương. 

- Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch cho các tổ đại 

biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri, đồng thời tuyên truyền, vận động 

nhân dân hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết HĐND đã ban hành tại các kỳ họp. 

- Thực hiện các Nghị quyết của HĐND, UBND đã ban hành các quyết định 

giao chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và phân công 

trách nhiệm cho từng thành viên để triển khai thực hiện theo chức trách nhiệm vụ; 

chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai 

thực hiện đạt hiệu quả, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và 

vượt, năm sau cao hơn năm trước, đời sống tinh thần vật chất của nhân dân được 

cải thiện, xóa đói giảm nghèo từng bước được đẩy lùi. 

2. Hoạt động khảo sát, giám sát 

2.1 Giám sát tại kỳ họp 

- Tại các kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch 

triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp chu đáo, văn bản trước khi trình kỳ họp đều 

được Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra 

trình kỳ họp, các văn bản trình kỳ họp nhìn chung bảo đảm chất lượng và hiệu 

quả về cả thể thức, thẩm quyền ban hành và hiệu lực. 

- Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu 

Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội: Tại kỳ họp cuối năm 

2018, HĐND huyện tổ chức, thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và đảm 

bảo dân chủ, công khai, minh bạch đảm bảo để đại biểu HĐND có đủ thời gian, 

nghiên cứu, cân nhắc suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối 

với người được lấy phiếu tín nhiệm một cách khách quan, công tâm, chính xác. Hình 

thức tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu kín tại kỳ họp HĐND; kết quả lấy phiếu tín 

nhiệm được công bố, công khai, đầy đủ, chính xác, để cử tri và nhân dân địa phương 

theo dõi, giám sát. Kết quả như sau: tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm là 20 

người, 20% đại biểu được đánh giá tín nhiệm cao, 80% đại biểu được đánh giá tín 

nhiệm; không có đại biểu được đánh giá tín nhiệm thấp. 

                                                                                                                                      
Đề án đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị và hành 

lang giao thông trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 2016 – 2021; về việc Đề án hỗ trợ phát 

triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020. 
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2.2 Giám sát giữa hai kỳ họp 

- Ngoài các hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật, 

HĐND huyện đã tổ chức được 43 cuộc tại các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị 

trấn, với nội dung toàn diện trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh, việc chấp hành quy định pháp luật, trong đó: Thường trực 

HĐND huyện 18 cuộc (05 cuộc khảo sát, 13 cuộc giám sát), Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện 12 cuộc, Ban Pháp chế HĐND huyện 13 cuộc. 

- Nội dung chủ yếu là giám sát công tác triển khai và thực hiện các Nghị 

quyết của HĐND huyện; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà 

nước; việc thực hiện các chế độ chính sách, chương trình an sinh xã hội, phát triển 

kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; việc chấp hành pháp luật tại các 

địa phương trên địa bàn huyện. Thông qua hoạt động giám sát của HĐND đã kịp 

thời phát hiện và có ý kiến đề xuất, kiến nghị với cơ quan, đơn vị liên quan khắc 

phục tồn tại hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước 

trên địa bàn. 

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

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

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

tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ để báo cáo cử tri về nội 

dung, chương trình kỳ họp, những vấn đề được các đại biểu xem xét, cho ý kiến tại 

kỳ họp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thu thập ý kiến nghị, 

phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri trình kỳ họp HĐND. Trong nhiệm kỳ, 

HĐND huyện tổ chức được 280 cuộc/13 xã, thị trấn, tổng số cử tri tham gia là 

11.720 người, có 1.675 lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị 

được tổng hợp trình kỳ họp HĐND và gửi UBND huyện, cơ quan chức năng xem 

xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử 

tri đạt trên 80%, số ý kiến kiến nghị chưa giải quyết được chủ yếu là về nhu cầu về 

đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, phúc lợi công cộng, do huyện 

không bố trí được nguồn vốn. 

 - Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp đều được thực hiện theo 

đúng Luật định. Thường trực HĐND ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và 

sau mỗi kỳ họp, trong đó hướng dẫn cụ thể về nội dung và thời gian để các Tổ đại 

biểu thống nhất triển khai, thực hiện. Nhìn chung, công tác tiếp xúc cử tri được 

các đại biểu HĐND thực hiện khá tốt và đã phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri đến diễn đàn HĐND xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.  

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

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng quy chế công tác phối hợp giữa 

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện 
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nhiệm kỳ 2016 - 2021, có sự phối hợp chặt chẽ, quan tâm thực hiện công tác tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân luôn duy trì thường 

xuyên theo quy định của quy chế phối hợp 02 ngày/tháng (ngày 14 và ngày 28). 

Trong nhiệm kỳ không có công dân đến phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở làm việc; 

Thường trực HĐND huyện nhận được 09 đơn thư khiếu nại của công dân và 

chuyển đến cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền quy 

định, không có đơn thư tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.  

5. Việc thực hiện mối quan hệ giữa Thường trực HĐND cấp huyện với 

các cơ quan liên quan 

- HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND triển khai 

tổ chức các hoạt động luôn đảm bảo nguyên tắc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

bám sát quy định của Luật; nghiêm túc triển khai chủ trương lãnh đạo của Thường 

trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng 

– an ninh của địa phương theo từng năm và cả giai đoạn. 

- Thường trực HĐND đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ 

huyện, các Ban HĐND huyện chuẩn bị chu đáo các văn bản, tài liệu phục vụ kỳ họp, 

tham gia giám sát, tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước, sau mỗi kỳ 

họp; đóng góp ý kiến về xây dựng chính quyền; tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại tố cáo của công dân. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện luôn giữ mối 

liên chặt chẽ với UBND huyện và các cơ quan liên trong việc xây dựng và triển khai 

thực hiện Nghị quyết của HĐND; dự các Hội nghị, phối hợp tham gia hoạt động của 

UBND, Ủy ban MTTQ huyện để có ý kiến phản ánh các nội dung thuộc thẩm 

quyền. UBND chủ động phối hợp xây dựng các Nghị quyết trình kỳ họp; giải quyết 

những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết của HĐND về các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội ở địa phương; cơ bản thực hiện tốt các nội dung kết luận sau 

hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND. Ban 

Thường trực Uỷ ban MTTQ phối hợp tạo điều kiện cho các tổ đại biểu HĐND tiến 

hành công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND; tham gia và thể hiện 

chính kiến tại cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND. 

- Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo với 

Thường trực HĐND tỉnh; giữ mối liên hệ thường xuyên với Thường trực HĐND 

các xã, thị trấn thông qua chế độ báo cáo, giao ban định kỳ, trên cơ sở đó đã có 

những hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nhằm thực hiện tốt các yêu 

cầu, nhiệm vụ theo thẩm quyền. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại 

biểu, đại biểu HĐND huyện đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn theo 
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luật định, thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng 

tại địa phương, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động nhằm đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Công tác chuẩn bị kỳ họp luôn được quan tâm 

chú trọng, từ công tác chuẩn bị đến thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp được 

tiến hành thẩm tra đúng trình tự theo luật định, các báo cáo thẩm tra ngắn gọn, thể 

hiện rõ quan điểm, có tính phản biện... để làm cơ sở cho các đại biểu thảo luận và 

quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Các nghị quyết thông qua tại kỳ 

họp đảm bảo chất lượng, có tính khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn được 

quan tâm tổ chức thực hiện tốt, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; thu thập 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời đến các cơ quan giải quyết theo 

thẩm quyền. Công tác giám sát triển khai toàn diện các lĩnh vực, thực hiện tốt 

giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch, chỉ rõ những mặt 

được, những mặt còn hạn chế và kiến nghị với các cơ quan có biện pháp khắc 

phục kịp thời. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận các đơn thư khiếu nại tố cáo của 

công dân được duy trì theo kế hoạch. Hoạt động giám sát được thực hiện theo 

đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương. Thực hiện tốt công tác 

phối hợp giữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu 

quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước chính quyền địa phương. 

Công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân được quan tâm xem xét chuyển tới các cơ quan chức năng giải 

quyết kịp thời và đúng luật định.  

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Số cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 

tuy đã có nhiều cố gắng nhưng số cuộc thực hiện còn ít. Theo dõi, đôn đốc giải 

quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; thực hiện kết luận sau khảo sát, giám sát có lúc 

chưa chủ động, thường xuyên. 

- Một số đại biểu HĐND chưa mạnh dạn tham gia và thể hiện chính kiến tại 

diễn đàn kỳ họp, đặc biệt là việc tham gia hoạt động chất vấn; triển khai hoạt động 

giữa hai kỳ họp còn hạn chế.  

- Một số cơ quan chuyên môn huyện và UBND xã chấp hành chưa tốt chế 

độ thông tin báo cáo phục vụ khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các ban 

HĐND; triển khai kết luận sau khảo sát, giám sát có nội dung chưa kịp thời. 

- Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề về thông qua Đề 

án đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô 

thị và hành lang giao thông trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 2016 – 2021; 



7 

 

 

Nghị quyết chuyên đề về cấm thả rông gia súc còn bất cập, kết quả chưa rõ nét; 

kết quả thực hiện hỗ trợ hầm Biogas chưa đạt mục tiêu đề ra. 

2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Đại biểu HĐND huyện chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, chưa giành thời 

gian thỏa đáng cho việc tham gia công tác HĐND. Nhận thức một số ít đại biểu 

chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND; chất 

lượng hoạt động của đại biểu chưa đồng đều. 

- Hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện 

trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị văn bản, tài liệu tại một số kỳ 

họp HĐND còn chậm, một số nhiệm vụ mặc dù lãnh đạo huyện đã có chỉ đạo quyết 

liệt nhưng việc tốt chức thực hiện chưa có quyết tâm cao, gắn với tinh thần đổi mới.  

 - Một số ý kiến cử tri chậm giải quyết do công trình đang triển khai thi 

công hoặc thiếu kinh phí đầu tư các cơ sở hạ tầng. 

- Một bộ phận nhân dân địa phương tư tưởng trông chờ vào đầu tư hỗ trợ 

nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt. 

3. Một số bài học kinh nghiệm 

Qua thực tiễn hoạt động của HĐND huyện Hạ Lang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:  

- Một là, Thường xuyên bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ huyện, đảm 

bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện 

ủy, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu pháp lệnh theo 

Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh thành Nghị quyết của HĐND 

huyện, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.  

- Hai là, Trong các hoạt động của HĐND luôn đảm bảo thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ, nhằm phát huy sức mạnh, trí tuệ của đại biểu HĐND khi 
quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. 

- Ba là, Đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát của HĐND, 
đặc biệt là các cuộc giám sát chuyên đề phải đảm bảo bao quát được các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Tái 
giám sát những vấn đề phát sinh theo kiến nghị bức xúc của cử tri và đối với các 
vụ việc đã giám sát nhưng chưa được xem xét, giải quyết. 

 - Bốn là, Thường xuyên gần gũi, tiếp xúc và lắng nghe tiếp thu ý kiến của 
cử tri, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo sự đoàn kết thống 
nhất tạo sự đồng thuận trong nhân dân, trong việc tổ chức thực hiện các chủ 
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND 
các cấp. 

- Năm là, Các đại biểu HĐND không ngừng học tập, nghiên cứu các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm 
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pháp luật của cấp trên để nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực của đại biểu, đồng 

thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri và 

trước nhân dân, thực sự là người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 

nhân dân trong việc tham gia các hoạt động của HĐND, cần mạnh dạn chất vấn 

tại kỳ họp đối với các nội dung công việc chưa giải quyết thỏa đáng. 

- Sáu là, Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu 

quả quản lý hành chính Nhà nước theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính, nhằm phục vụ các tổ chức, cá nhân và phục vụ nhân dân được tốt nhất. 

Đồng thời tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện. 

- Bảy là, Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với UBND, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam và các tổ chức thành viên xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên 

địa bàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với 

các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tăng cường đổi mới các hoạt động của HĐND, đảm bảo thực hiện đúng, 
đủ, chất lượng, hiệu quả các Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và 
HĐND các cấp, các Luật, quy định của Chính phủ liên quan đến trách nhiệm, 
quyền hạn, nghĩa vụ của HĐND các cấp. Tập trung đổi mới các hoạt động: kỳ họp 
HĐND, phiên họp Thường trực HĐND, công tác giám sát, tái giám sát, công tác 
giải trình, công tác thẩm tra, khảo sát, xây dựng nghị quyết, chất vấn, tiếp xúc cử 
tri, tiếp công dân, đôn đốc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

2. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, quyết định chủ trương, biện pháp và 
tăng cường giám sát việc huy động sử dụng có hiệu quả các điều kiện thiên nhiên 
và các nguồn lực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống  nhân 
dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo giải quyết những vấn đề quan trọng 
của địa phương, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo 
Quy hoạch tổng thể đã được các cấp phê duyệt. 

3. Tích cực tham gia cùng các đoàn giám sát, khảo sát của Đoàn Đại biểu 
Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hạ Lang; tổ chức đóng góp ý kiến vào 
các dự án luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

4. Tổ chức thực hiện và giám sát các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt 
công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo 
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bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu để góp phần nâng cao 
năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

5. Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện kiện toàn tổ chức, hoạt 
động của HĐND, UBND các cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương; đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng của Thường trực HĐND, 
chuyên trách các Ban HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG CỦA HĐND NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND: Thực hiện nguyên tắc 
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo quản lý trong hệ thống chính trị; trong đó, cần đảm bảo lãnh đạo của Ban 
Thường vụ cấp ủy đối với tổ chức, hoạt động của HĐND. Chủ động, tích cực tham 
mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tổ chức, hoạt 
động của HĐND đúng chủ trương, định hướng của Đảng và quy định pháp luật. 

2. Trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám 
sát của Quốc hội và HĐND, các văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn hoạt 
động của HĐND; chủ động tổ chức rà soát theo thẩm quyền, ban hành các quy 
chế, nội quy liên quan đến hoạt động của HĐND. 

3. Đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND. Quan tâm tăng 
cường số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của bộ máy Văn phòng 
giúp việc HĐND. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, 
năng lực cho cán bộ, công chức Văn phòng; đảm bảo các điều kiện phương tiện, 
kinh phí để thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ, giúp việc cho hoạt động 
của HĐND, Thường trực HĐND và các cơ quan của HĐND các cấp. 

4. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Kiểm tra, rà soát, 
xây dựng, sửa đổi, ban hành các Quy chế phối hợp hoạt động cho phù hợp với 
thực tiễn và quy định pháp luật. 

5. Nâng cao chất lượng các Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm giữa 
Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

 Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy,  

- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- MTTQ huyện; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Cơ quan, đơn vị huyện; 

- TT. HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hà Thị Cảnh 
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