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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

 

Số:    77 /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đại Lộc, ngày  26   tháng  6   năm 2020 

BÁO CÁO 

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020 
 

 

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 Hội đồng nhân dân 

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 6 tháng đầu năm 2020 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 

Để chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 (kỳ họp thứ 13) dự kiến 

tổ chức vào ngày 07 và ngày 08 tháng 07 năm 2020, Thường trực HĐND 

huyện đã tổ chức cuộc họp liên tịch với UBND, UBMTTQVN huyện và một 

số ngành liên quan để thống nhất nội dung trình kỳ họp, thời gian tổ chức kỳ 

họp, phân công trách nhiệm trong công tác chuẩn bị kỳ họp. Đến nay, các cơ 

quan được giao chuẩn bị nội dung trình kỳ họp đã hoàn thành và gửi hồ sơ về 

Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện đang thực hiện công 

việc thẩm tra các nội dung trình kỳ họp. Ngoài ra, để áp dụng hình thức họp 

không giấy, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND 

huyện đăng tải tài liệu trình kỳ họp trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, 

chuẩn bị các điều kiện để sử dụng văn bản điện tử tại kỳ họp này.    

2. Về hoạt động giám sát  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngoài các hoạt động giám sát thường 

xuyên, Thường trực HĐND huyện đã triển khai hoạt động giám sát chuyên 

đề, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 

2.1. Giám sát chuyên đề 

Thực hiện chương trình giám sát năm 2020, Thường trực HĐND huyện 

đã ban hành quyết định thành lập 01 đoàn giám sát chuyên đề của Thường 

trực HĐND huyện. Đến nay, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực 

HĐND huyện về "Việc tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp trên địa bàn 

huyện" đã xây dựng đề cương báo cáo, gửi văn bản đến cơ quan chịu sự giám 

sát yêu cầu báo cáo theo đề cương của Đoàn giám sát. 
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2.2. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 

Ngay sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 (kỳ họp thứ 12), HĐND 

huyện khóa XI, Thường trực HĐND huyện có thông báo tổ chức tiếp xúc cử 

tri sau kỳ họp. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, 

Thường trực HĐND huyện đã có văn bản đề nghị Ban Thường trực 

UBMTTQVN huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND, 

UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri phù 

hợp, nhằm hạn chế tập trung đông người; tăng cường phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan sử dụng các phương tiện truyền thông để thông tin đến 

cử tri kết quả kỳ họp thứ 12 và thu thập ý kiến cử tri gửi về Thường trực 

HĐND huyện.  

Tổng hợp chung kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện sau kỳ họp thứ 

12, HĐND huyện khóa XI để chuyển đến UBND huyện nghiên cứu, giải 

quyết, trả lời. Phân công các Ban của HĐND huyện khảo sát thực tế, thẩm tra 

báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri phản ánh 

sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI. Tổ chức cuộc họp để xem xét báo 

cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri, xây dựng báo cáo kết quả giám sát 

việc giải quyết kiến nghị của cử tri để trình HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2020.   

3. Việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của 

HĐND huyện; giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND huyện 

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động 

của các Ban của HĐND huyện đảm bảo hoạt động giám sát không bị trùng 

lặp, chồng chéo và đạt hiệu quả. 

Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đại biểu HĐND huyện; theo dõi, 

đôn đốc, hỗ trợ hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện trong việc phối 

hợp với các cơ quan liên quan tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các đại 

biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo luật định. 

4. 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, 

kiến nghị của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả 

lời theo quy định.  

5. Về phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường kỳ  

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện duy trì nghiêm túc phiên họp 

thường kỳ hàng tháng. Tại các phiên họp, Thường trực HĐND huyện đánh 

giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng vừa qua, bàn nhiệm vụ tháng tiếp 

theo, đồng thời thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền theo 
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quy định của pháp luật. Kết luận của Chủ tọa phiên họp được ban hành thành 

văn bản gửi các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện. 

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

UBMTTQVN huyện 

Trước 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. 

II. Một số tồn tại, hạn chế 

Trong thời gian qua, 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, gửi báo cáo về Thường 

trực HĐND huyện của một số Ban Thường trực UBMTTQVN địa phương và 

Tổ đại biểu HĐND huyện còn chậm so với thời gian quy định làm ảnh hưởng 

đến tiến độ tổng hợp chung kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện; 

- Một số hồ sơ trình kỳ họp gửi về Thường trực HĐND huyện còn 

chậm so với thời gian quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm 

tra của các Ban của HĐND huyện. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020, 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 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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