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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

 

Số:       66/BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đại Lộc, ngày  22  tháng  11  năm 2019 

BÁO CÁO 

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám 

sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết của HĐND huyện về ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khóa XI, nhiệm 

kỳ 2016-2021; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của 

Thường trực HĐND huyện năm 2019 với những nội dung như sau: 

I. Kết quả đạt được 

1. Về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện 

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 

01 kỳ họp (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019) và đang chuẩn bị nội dung để tổ 

chức 01 kỳ họp (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019).  

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 (kỳ họp thứ 11) được tổ chức trong hai 

ngày 08 và 09 tháng 7 năm 2019, nội dung chủ yếu của kỳ họp là tập trung đánh 

giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và thảo luận về nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2019; xem xét các báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, 

các Ban của HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện và các báo cáo, tờ trình của UBND huyện trên các 

lĩnh vực; nghe Ủy ban MTTQVN huyện thông báo về tình hình tham gia xây 

dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời HĐND huyện cũng đã thảo 

luận và thông qua các Nghị quyết về: Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; phê 

chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; phê duyệt bổ sung danh mục 

các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Đại Lộc giai đoạn 2016 - 

2020; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư để bố trí ổn định dân cư 

vùng sạt lở ven sông Vu Gia tại khu vực Ấp Bắc thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong; 

bãi bỏ Nghị quyết số 95/2009/NQ-HĐND ngày 10/6/2009 của HĐND huyện 

Đại Lộc về việc bổ sung kinh phí hoạt động hành chính đối với các xã, thị trấn 

để hỗ trợ hoạt động của BDC thôn trên địa bàn huyện; chương trình giám sát của 

HĐND huyện năm 2020; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; xác nhận kết 

quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện. 

Nhìn chung, công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND huyện 

chỉ đạo tích cực, chu đáo; việc gửi quyết định triệu tập, giấy mời, tài liệu kỳ họp 

đảm bảo đúng thời gian quy định. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện 

đã tổ chức phiên họp liên tịch với UBND, UBMTTQVN huyện và các cơ quan 
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liên quan để trao đổi, thống nhất nội dung, phân công trách nhiệm trong công tác 

chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Công tác thẩm tra các đề án, báo cáo, dự thảo 

nghị quyết trình kỳ họp được Thường trực HĐND huyện phân công cho các Ban 

của HĐND huyện thực hiện. Nhờ đó, các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp cơ bản đều được chuẩn bị khá chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo được thời 

gian quy định.  

Phát huy vai trò chủ tọa, việc điều hành kỳ họp được sắp xếp khoa học, 

được cụ thể hóa bằng chương trình điều hành kỳ họp theo hướng giảm thời gian 

đọc văn bản, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời 

đảm bảo phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu. Nhờ đó, các nội dung 

trọng tâm của kỳ họp được đại biểu tập trung thảo luận sâu kỹ, nhất là các nhiệm 

vụ và giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội cũng như những vấn 

đề bức xúc mà cử tri quan tâm, giúp đại biểu HĐND huyện có cơ sở để xem xét, 

biểu quyết thông qua các Nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương, mang tính khả thi cao, được đông đảo nhân dân đồng tình thực hiện, 

góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

huyện. 

Kết thúc kỳ họp, Thường trực HĐND huyện hoàn chỉnh và phát hành các 

văn bản được kỳ họp thông qua gửi đến cơ quan cấp trên, đại biểu HĐND 

huyện, các ngành, các địa phương và các cơ quan liên quan theo đúng luật định. 

2. Về hoạt động giám sát 

Trong năm 2019, ngoài các hoạt động giám sát thường xuyên, Thường 

trực HĐND huyện đã triển khai hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động giải 

trình, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Công tác giám sát được triển 

khai đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và có sự đổi mới cả về tổ chức, nội dung và 

phương thức giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc 

mà cử tri quan tâm. 

2.1. Giám sát chuyên đề 

Trong năm 2019, HĐND huyện tổ chức giám sát 02 chuyên đề: Chuyên 

đề về công tác cải cách hành chính, kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải 

quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; chuyên đề về việc thực hiện các 

quy định của Nhà nước liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn huyện. 

Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát 02 chuyên đề: Chuyện đề về việc 

thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đại Lộc giai 

đoạn 2016 - 2020; chuyên đề về việc thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp văn 

hóa, thể thao trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2016 - 2021. Trong quá trình 

tổ chức thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề, các Đoàn giám sát đã triển khai 

các bước công việc đảm bảo theo đúng nội dung và phương thức giám sát; sau 

mỗi cuộc giám sát đều có kết luận giám sát; chỉ rõ cho các cơ quan, đơn vị được 

giám sát thấy được những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục; chỉ ra 

những tồn tại, nguyên nhân tồn tại và đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết. Các đề 

xuất, kiến nghị sau giám sát đã phát huy tác dụng tích cực giúp cho các cơ quan, 
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đơn vị, địa phương được giám sát phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh, khắc 

phục những tồn tại, hạn chế để đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công 

tác tham mưu, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.   

2.2. Giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện 

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức có hiệu quả phiên họp giải trình về 

vấn đề "Việc tổ chức di dời dân cư vùng có nguy cơ sạt lở ven sông Vu Gia tại 

khu vực Ấp Bắc, thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong", đang chuẩn bị nội dung để tổ 

chức phiên họp giải trình về vấn đề "Việc giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất ở lần đầu đối với các trường hợp tồn đọng trên địa bàn huyện". 

2.3. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

Thường trực HĐND huyện phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra 

báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Tổ chức 

phiên họp xem xét báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri; chỉ đạo xây dựng 

báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để trình HĐND 

huyện. Trong năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 02 phiên họp 

xem xét báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 và sau kỳ 

họp thứ 11. 

Nhìn chung, qua các hoạt động giám sát đã thể hiện vai trò của cơ quan 

quyền lực Nhà nước ở địa phương, cơ quan đại biểu của nhân dân, góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương, 

đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. 

3. Về hoạt động tiếp xúc cử tri 

Hoạt động tiếp xúc cử tri được tiến hành theo đúng luật định, có chất 

lượng và đạt hiệu quả. Sau các kỳ họp HĐND huyện, để tạo điều kiện thuận lợi 

cho các vị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo quy định, Thường trực 

HĐND huyện có Công văn gửi Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Thường 

trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; Tổ trưởng tổ đại biểu và các 

đại biểu HĐND huyện để đề nghị tổ chức và tiến hành tiếp xúc cử tri. Theo dõi, 

đôn đốc việc tổ chức tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND huyện. Kết thúc 

các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện tổng hợp những ý kiến, kiến 

nghị của cử tri để chuyển đến UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền 

nghiên cứu, giải quyết, trả lời theo luật định.  

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện còn phối hợp với Ban Thường trực 

UBMTTQVN huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử 

tại đơn vị Đại Lộc tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu 

HĐND tỉnh trên địa bàn huyện đạt kết quả. 

Qua hoạt động tiếp xúc cử tri, quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri 

được cải thiện, tạo được niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước. 

4. Việc chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban của HĐND huyện và 

đại biểu HĐND huyện 

Thường trực HĐND huyện đã định hướng và điều hòa hoạt động của các 

Ban của HĐND huyện để tránh sự chồng chéo về hoạt động giám sát, khảo sát; 
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định hướng về lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần giám sát, khảo 

sát. 

Thường trực HĐND huyện luôn giữ tốt mối liên hệ với các đại biểu 

HĐND huyện; theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND 

huyện trong việc tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri, tổ chức các 

hoạt động giám sát. 

5. Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và theo dõi kết quả giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tiếp công dân đảm bảo theo quy 

định của pháp luật, Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của 

huyện. Duy trì việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hằng tháng và tổ chức 

tiếp công dân đột xuất khi cần thiết để kịp thời tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến 

nghị của công dân và tiếp nhận, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lời theo quy định.  

6. Về phiên họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ  

Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND 

huyện. Từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 11 

phiên họp thường kỳ, nội dung phiên họp là đánh giá kết quả hoạt động của 

Thường trực HĐND huyện tháng qua và đề ra kế hoạch công tác tháng đến, thảo 

luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy 

định của pháp luật. 

7. Về giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban Thường trực 

UBMTTQVN huyện 

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đều tổ chức họp liên tịch 

với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và các ngành có 

liên quan để thống nhất nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp, đồng thời thống 

nhất phân công trách nhiệm chuẩn bị nội dung trình kỳ họp.  

Các phiên họp Thường trực HĐND huyện, các cuộc giám sát, làm việc 

của Thường trực HĐND huyện với các ngành, các địa phương đều có mời đại 

diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tham dự. 

Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các địa phương 

và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện tổ chức 

các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn 

huyện đạt kết quả. 

8. Các hoạt động khác 

Tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường 

trực HĐND các xã, thị trấn. Tổ chức các buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm 

hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND huyện Đại Lộc với Thường trực 

HĐND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; giữa Thường trực HĐND huyện Đại 

Lộc với Thường trực HĐND huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. 
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II. Một số tồn tại, hạn chế 

Trong năm 2019, hoạt động của Thường trực HĐND huyện đạt được 

nhiều kết quả, song cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: 

- Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển các cơ quan có 

thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết, trả lời còn chậm. 

- Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện chưa thật sự sôi nổi. 

Nguyên nhân của các vấn đề tồn tại, hạn chế nêu trên là do việc tổng hợp 

ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện của các 

Ban Thường trực UBMTTQVN địa phương và Tổ đại biểu HĐND huyện còn 

chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp chung; việc theo dõi, đôn đốc của 

Thường trực HĐND huyện có lúc còn chưa thường xuyên, kịp thời; một số đại 

biểu HĐND huyện chưa thường xuyên theo dõi tình hình địa phương, không 

nắm bắt được những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, còn ngại va chạm, chưa 

mạnh dạn nêu ý kiến chất vấn để đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 

năm 2019, kính trình Hội đồng nhân dân huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Công Thanh 

 

 

 

 

 

 




