
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

HUYỆN HÀ QUẢNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /BC- HĐND Hà Quảng, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 

tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân 

dân (HĐND) huyện Hà Quảng báo cáo tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của 

HĐND tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 như sau:   

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC 

1. Tổng số đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 31 

đại biểu, giảm 01 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ (Lý do: chuyển công tác ra khỏi 

địa phương). 

2. Cơ cấu tổ chức các cơ quan của HĐND huyện có Ban Pháp chế giảm 

01 uỷ viên do chuyển đơn vị công tác. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 01 NĂM 2023 

1. Hoạt động kỳ họp 

Thường trực HĐND phối hợp với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), 

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 HĐND huyện. Kỳ họp 

HĐND huyện xem xét, thảo luận các báo cáo năm 2022 và phương hướng nhiệm 

vụ năm 2023, cụ thể như: Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, báo cáo công tác chỉ đạo điều 

hành của UBND huyện; báo cáo tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của HĐND 

huyện; Thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện; Báo cáo công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân, 

Báo công tác Tòa án của Tòa án nhân dân, Báo cáo công tác thi hành án dân sự 

của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện và các báo cáo liên quan khác. 

Công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp thể hiện tính khoa học, định hướng 

nội dung cần tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận, phát huy dân chủ, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm các đại biểu HĐND huyện, kỳ họp diễn ra đảm bảo nội 

dung, chương trình kế hoạch đề ra. 

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã thống nhất thông qua và ban hành 

10 nghị quyết (1) đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

                                           
1 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9: (1) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

huyện Hà Quảng; (2) Nghị quyết về phân bổ dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách 

địa phương năm 2023; (3) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 – 2025 vốn ngân sách địa phương huyện Hà Quảng; (4) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công 

năm 2023; (5) Nghị quyết về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông, 
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2. Hoạt động khảo sát, giám sát 

- Giám sát thường xuyên: Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại 

biểu, đại biểu HĐND huyện đã triển khai, thực hiện các hoạt động giám sát theo 

đúng chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên giám sát UBND huyện, các phòng, 

ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc 

phòng năm 2023 theo Nghị quyết HĐND đã ban hành.  

- Giám sát tại kỳ họp: Việc giám sát tại kỳ họp đã được HĐND huyện 

nghiêm túc thực hiện, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, nêu cao tinh thần 

trách nhiệm các đại biểu HĐND huyện. Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, các đại 

biểu HĐND đã xem xét và thống nhất thông qua 24 báo cáo, 01 kế hoạch, 01 

thông báo và 10 dự thảo Nghị quyết. Qua giám sát cho thấy các văn bản trình tại 

kỳ họp đảm bảo về nội dung, thể thức, quy trình soạn thảo và thẩm quyền ban 

hành thực hiện đúng theo luật định. 

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

- Thường trực HĐND huyện phối hợp với lãnh đạo UBND huyện, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 

các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện triển khai, thực hiện tiếp xúc cử tri sau 

kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. 

- Các tổ đại biểu HĐND huyện chủ động phối hợp với Thường trực 

HĐND, lãnh đạo UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị 

trấn lựa chọn hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri đảm bảo theo kế hoạch và phù 

hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. 

4. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

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

luôn được Thường trực HĐND huyện quan tâm thực hiện thường xuyên theo 

đúng quy chế và quy định của Pháp luật. Trong tháng, Thường trực HĐND 

huyện không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo nào của công dân. 

5. Hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan 

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

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn 

vị Hà Quảng và các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt việc nắm bắt kịp 

thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện; 

Thường xuyên vận động cử tri, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, 

                                                                                                                                
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000; (6) Nghị quyết giải thể Phòng Y tế và 

chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; (7) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện Hà Quảng; 

(8) Nghị quyết phê duyệt dự toán quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo cho hoạt động của 

HĐND huyện năm 2023; (9) Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XXI, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; (10) Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
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pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt Nghị quyết của cấp ủy và HĐND các cấp 

đã ban hành; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định. 

6. Các hoạt động trọng tâm khác 

6.1. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện 

Thường trực HĐND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện 

có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và 

quy chế hoạt động của HĐND, cụ thể như sau: 

- Tham gia các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của 

Ban Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh - quốc phòng; tham gia công tác chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị các điều kiện cho việc thăm hỏi, động 

viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, cán bộ, chiến sỹ 

lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; tham dự Hội nghị tổng kết năm 2022 của 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tham dự, chỉ đạo và triển khai tổ chức 

các hoạt động đón Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2022 đối với 

các tập thể, cá nhân của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện. Kết quả 02 

tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02/6 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, 04/6 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đánh giá, xếp loại đối với việc thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ năm 2022 của đại biểu HĐND huyện có 11/32 đại 

biểu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 21/32 đại biểu Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức thành công kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 đảm bảo nội dung kế hoạch và theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng và ban hành Chương trình công tác, chương trình giám sát 

năm 2023 của HĐND, Thường trực HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 

2026; ban hành lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện năm 2023; Chỉ đạo 

các Ban HĐND huyện xây dựng Chương trình công tác, chương trình giám sát 

năm 2023 theo lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ đánh giá công tác 

tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2023; Tổng hợp Báo cáo kết quả hoạt 

động HĐND tháng 01 năm 2023 đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định. 

- Thực hiện các hoạt động chung của cấp ủy, chính quyền huyện. 

5.2. Hoạt động của các Ban HĐND huyện 

- Thường xuyên, đôn đốc và giám sát UBND huyện, các phòng chuyên môn 

huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết HĐND đã ban hành. 

- Các Ban HĐND huyện tham gia đầy đủ hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ 9 HĐND huyện và các cuộc họp, hội nghị và một số nhiệm vụ khác theo 

sự phân công của Thường trực HĐND huyện. 
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- Xây dựng Chương trình công tác, chương trình giám sát năm 2023 của 

các Ban HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo lĩnh vực được 

phân công phụ trách. 

5.3. Hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện 

- Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động 

cử tri và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, 

Pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động nhân dân và các cấp, các ngành 

triển khai thực hiện chỉ tiêu năm 2023 theo Nghị quyết HĐND đã đề ra.  

- Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam 21 xã, thị trấn lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ 9 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương và đảm bảo đúng nội dung, thời gian theo quy định. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2023 

Căn cứ Chương trình công tác năm, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tham gia các hoạt động chung của cấp ủy, chính quyền địa phương.  

2. Triển khai lấy ý kiến đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát năm 2024 

đối với các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện, Ban thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện. 

3. Ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND 

huyện và xây dựng Kế hoạch giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện 

chính sách hỗ trợ về Bảo hiểm Y tế từ Ngân sách nhà nước cho nhân dân trên 

địa bàn huyện từ năm 2020 đến năm 2022. 

4. Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện để đánh giá kết quả hoạt 

động tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023. 

5. Tổng hợp Báo cáo kết quả hoạt động HĐND tháng 02 năm 2023. 

Trên đây là Báo cáo về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động tháng 01 và 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 của HĐND huyện Hà Quảng./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XXI; 

- HĐND các xã, thị trấn; 

- CPVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

Dương Thị Bách 
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