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THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn quý II năm 2019
Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện.
Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội
nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội
đồng nhân dân các xã, thị trấn quý II năm 2019 và trao đổi kinh nghiệm nâng cao
chất lượng kỳ họp. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân;
Trưởng, phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng
nhân dân, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân, công chức Văn phòng - Thống kê
các xã, thị trấn.
Trong 01 buổi làm việc, hội nghị đã xem xét, đánh giá kết quả hoạt động
của HĐND huyện, xã 5 tháng đầu năm, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng
kỳ họp, nâng cao chất lượng thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp và hướng dẫn,
thống nhất tổng hợp các báo cáo tháng, quý, năm của Hội đồng nhân dân các cấp.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị đồng chí
Hoàng Văn Bảo - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
huyện kết luận hội nghị như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Trong quý II năm 2019 Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng
nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện, xã đã chủ động triển khai các hoạt động đảm bảo đúng Luật tổ chức Chính
quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, góp
phần tích cực trong công tác xây dựng chính quyền, công tác phát triển kinh tế xã
hội là cầu nối tích cực gữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần trong việc
ổn định chính trị tại địa phương.
2. Tồn tại, hạn chế

Một số hoạt động của Hội đồng nhân dân hiệu quả chưa cao như: Công tác
tiếp xúc cử tri chưa thường xuyên tổ chức đến các thôn xóm, việc tổng hợp các ý
kiến, kiến nghị của cử tri của một số tổ đại biểu huyện, xã còn trùng lặp, tổng hợp
kiến nghị chưa đúng thẩm quyền. Công tác giám sát thường xuyên hiệu quả chưa
cao, chưa toàn diện tất các lĩnh vực; giám sát tại kỳ họp còn hạn chế, một số kỳ
họp cấp xã còn mang tính hình thức, chưa có nhiều ý kiến về các vấn đề phát
triển ở địa phương; giám sát chuyên đề còn lúng túng chưa kịp thời chỉ ra được
những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, do đó việc
thực hiện các chính sách, chương trình dự án một số hiệu quả chưa cao, chậm
được nhân rộng. Thường trực HĐND các xã, thị trấn chưa thật sự phát huy vai trò
nòng cốt để tập hợp và hướng dẫn đại biểu HĐND hoạt động theo chức năng,
nhiệm vụ.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2019
1. Về tổ chức kỳ họp: Để thực hiện tốt sự quyết tâm đổi mới và nâng cao
chất lượng kỳ họp. Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND các xã
thực hiện tốt những nội dung công việc sau:
- Về thời gian tổ chức kỳ họp: Đề nghị các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp ít nhất
01 ngày, kỳ họp dành thời gian nhất định để thảo luận tại tổ, hoàn thành trước 30
tháng 6 năm 2019.
- Công tác chuẩn bị: Đôn đốc UBND chuẩn bị các báo cáo, tờ trình dự thảo
nghị quyết trình kỳ họp đầy đủ nội dung, ngắn gọn, có số liệu chứng minh về kết
quả thực hiện, hạn chế, tồn tại, những khó khăn vướng mắc, có so sánh với chỉ
tiêu kế hoạch, so với cùng kỳ và dự báo khả năng thực hiện trong năm, nộp đúng
thời gian quy định và gửi trước cho các Đại biểu để nghiên cứu. Có thông báo
thời gian trình bày các báo cáo cho UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các thành
phần liên để chuẩn bị báo cáo tóm tắt, trình bày tại kỳ họp đúng thời gian đoàn
chủ toạ dự kiến.
- Công tác thẩm tra các văn Bản trình tại kỳ họp của các Ban HĐND: Đề
nghị Thường trực HĐND có kế hoạch phân công thẩm tra cho các Ban HĐND
thẩm tra đúng chức năng, nhiệm vụ của từng Ban; phân công Thường trực
HĐND dự thẩm tra với các Ban HĐND; chỉ đạo các Ban HĐND tổ chức họp
thẩm tra theo trình tự quy định và tổ chức các cuộc khảo sát thực tế kết quả thực
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các ý kiến kiến nghị của cử tri tại địa phương.
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- Đối với đoàn chủ toạ điều hành kỳ họp: Cố gắng đổi mới cách thức điều
kiển kỳ họp, tập trung một số vấn đề sau:
+ Thống nhất nội dung điều hành kỳ họp: Xây dựng kịch bản điều hành kỳ
họp chặt chẽ, ấn định thời gian cho từng nội dung công việc, phân công rõ ràng
cụ thể cho các thành viên Đoàn chủ toạ.
+ Quán triệt các đại biểu HĐND tham dự kỳ họp nâng cao tinh thần trách
nhiệm của đại biểu, tham gia phát biểu ý kiến đối với việc thực hiện các chỉ tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các giải pháp tiếp tục thực
hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và xem xét các vấn đề cử tri quan tâm
để quyết định các vấn đề quan trọng phù hợp với thực tế của địa phương.
+ Về chất vấn tại kỳ họp: Thường trực HĐND căn cứ tình hình thực tế của
từng xóm gợi ý cho các đại biểu nêu câu hỏi chất vấn và Thường trực HĐND
tổng hợp điều hành phiên chất vấn theo quy định, trên tinh thần vì nhiệm vụ
chung, tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, tồn tại ở địa phương.
- Kết thúc kỳ họp: Đề nghị các xã, thị trấn ban hành thông báo kết luận kỳ
họp của đoàn chủ toạ để Uỷ ban nhân dân, các ngành chuyên môn làm cơ sở tổ
chức thực hiện và phân công đại biểu HĐND phối hợp giám sát.
- Sau kỳ họp:Thường trực HĐND huyện, xã cần lựa chọn các ý kiến, kiến
nghị của cử tri, các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp thuộc thẩm
quyền làm cơ sở cho UBND chỉ đạo thực hiện đồng thời phân công cho các tổ đại
biểu giám sát và báo cáo Thường trực HĐND theo quy định.
2. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng nhân dân 6 tháng cuối năm 2019:
- Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề theo kế hoạch, cố
gắng đổi mới, phương thức giám sát để đạt mục tiêu đánh giá được thực chất kết
quả, hạn chế tồn tại, kiến nghị biện pháp khắc phục các vấn đề được giám sát tại
địa phương.
- Tiếp tục tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND, thực hiện theo Luật
định, mỗi tháng 01 lần đảm bảo đúng thành phần, nội dung họp và có ban hành
kết luận phiên họp theo quy định.
- Tổ chức tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp: Chỉ đạo đổi mới
nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, nên tổ chức theo cụm, tiếp xúc trực tiếp với
nhân dân, hạn chế tiếp xúc với đại diện cử tri, tiếp thu rõ ràng các vấn đề kiến
nghị của cử tri, gắn công tác truyên truyền cho cử tri nhân dân các vấn đề đã rõ
ràng cụ thể, các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của người dân và cộng đồng,
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Đề nghị Thường trực HĐND phối hợp tốt với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tổ
chức họp các tổ chức thành viên lấy ý kiến, ý kiến cử tri những vấn đề đề nghị
HĐND huyện, xã giám sát năm 2020, lồng ghép lấy ý kiến trong các hội nghị tiếp
xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019.
- Chủ động phối hợp với UBND giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
- Về công tác tổng hợp, báo cáo: Đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị
trấn báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm đầy đủ nội dung theo hướng dẫn và
nộp báo cáo đúng thời gian quy định.
3. Một số vấn đề khác:
- Về 01 đại biểu HĐND xã Bình Lãng đi làm công nhân không tham gia
các hoạt động HĐND từ cuối năm 2018, Đề nghị Thường trực HĐND xã Bình
Lãng tuyên truyền vận động đại biểu thực hiện trách nhiệm của mình trước cử tri,
xem xét cho thôi nhiệm vụ đại biểu ( nếu thấy cần thiết). Về 01 đại biểu HĐND
xã Yên Sơn chuyển công tác, đề nghị Thường trực HĐND xã Yên Sơn chuẩn bị
các điều kiện trình kỳ họp HĐND tổ chức cho thôi nhiệm vụ đại biểu tại kỳ họp
giữa năm 2019 theo quy định.
- Về vấn đề lấy ý kiến của cử tri về Tên của các xóm mới được dự kiến sắp
xếp, theo Nghị quyết 37/ 2019/ NQ-TW, ngày 24/12/ 2018 của Bộ Chính trị về
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và Thông tư số 04/ 2012/ TTBNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố; Thông Tư số 14/ 2018/
TT- BNV ngày 3/12/ 2018 của Bộ Nội vụ sử đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 04/ 2012/ TT- BNV: Đề nghị HĐND các xã, thị trấn chưa tổ chức lấy ý kiến
cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019 và chuẩn bị các
điều kiện tổ chức khi có chỉ đạo của cấp trên.
- Về thư ký kỳ họp HĐND xã, thị trấn và một số hoạt động khác: Đề nghị
Thường trực HĐND các xã, thị trấn thực hiện theo Nghị quyết số
629/2019/UBTVQH14, ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy Ban Thường vụ Quốc
hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân (Đã gửi Nghị quyết
cho các Thường trực HĐND các xã, thị trấn). Riêng các Tổ đại biểu HĐND các
xã, thị trấn đã thành lập từ đầu nhiệm kỳ, đề nghị giữ nguyên để thuận tiện cho
hoạt động của đại biểu HĐND các xã, thị trấn.
- Về đề nghị tập huấn kỹ năng điều hành kỳ họp, kỹ năng thẩm tra ngân sách
cho đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách và các Ban HĐND, giám sát chuyên
đề...: Thường trực HĐND huyện sẽ tiếp tục lồng ghép tập huấn trao đổi kinh nghiệm
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chuyên đề trong các hội nghị giao ban, tổ chức trao đổi chuyên đề nếu thấy cần thiết.
Tuy nhiên đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn tiếp tục
nghiên cứu tài liệu, học tập kinh nghiệm thực tế khi HĐND huyện, HĐND tỉnh
giám sát tại địa phương.
Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Văn Bảo, Phó bí thư, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân huyện tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân
huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn quý II năm 2019.
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo các cơ quan liên quan và
Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- - TT HĐND tỉnh Cao bằng;
- - Thường trực Huyện uỷ;
- Chủ tịch, các PCT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- - Đại biểu HĐND huyện;
- Uỷ ban MTTQ huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- - TT HĐND, các Ban HĐND
các xã,thị trấn;
- - Lãnh đạo và Chuyên viên VP;
- - Trang thông tin điện tử của Huyện;
- - Lưu: VT.
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