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Sô: ^3/BC-HĐND Phú Quốc, ngày tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO
Hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV năm 2020

của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện
(Số liệu lũy kế 9 thảng năm 2020)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng
nhân dân huyện, trong quý III Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân
hai cấp tập trung thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả như sau:

I. KỂT QUA HOẠT ĐỌNG TRONG QUÝ III NĂM 2020
1. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
1.1. Công tác chuẩn bị, tể chức các kỳ họp, phiên hop
- Trong quý tô chức hai kỳ họp, cụ thê:
+ Kỳ họp thứ Mười Chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm) theo luật định, có

122 đại biểu về dự (đại biểu HĐND huyện có mặt 36/36 vị), tại kỳ họp Hội đồng
nhân dân huyện đã xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan
trọng thuộc thấm quyền như: Xem xét, đánh giá tình hình tổ chức hoạt động của
Thường trực và các Ban HĐND huyện; tập trung đánh giá tình hình chỉ đạo điều
hành phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện nhiệm^ vụ thu, chi NSNN
trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020, cho ý
kiến đề án tíiành lập Thành phố Phú Quốc và thành lập các phường tìiuộc thành
phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,...quyết nghị thông qua 9 Nghị quyết. Kỳ họp
này, 05 đại biểu có ý kiến thảo luận với 13 nội dung liên quan đến nhiều lĩnh
vực đề xuất đến UBND tỉnh, ƯBND huyện; các phòng, ban cấp huyện và Chủ
tịch UBND huyện.

+ Kỳ họp thứ Hai Mươi (Kỳ họp chuyên đề), có^ 62 đại biểu về dự (đại
biểu HĐND huyện có mặt 29/36 vị), tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện đã
xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm
quyền như: phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Quốc
năm 2019; phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm
2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
và kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện;

quyết nghị thông qua 7 Nghị quyết.
* Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thường trực đã chuẩn bị và tổ chức được tổng

cộng 3 kỳ họp. Trong đó: 1 kỳ họp bất thường (Kỳ họp thứ Mười Tám);l kỳ họp
thường lệ (Kỳ họp thứ Mười Chín) và 1 kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp tíiứ Hai
Mươi) tại các kỳ họp HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều



nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền; quyết nghị thông qua tổng cộng 24 ( kỳ
18 có 8 NQ, kỳ 19 có 9NQ, kỳ 20 có 7 NQ)Nghị quyết ( trong đó có 5 nghị
quyết thuộc thể loại văn bản QPPL ).

- Định kỳ hàng tháng họp Thường trực HĐND huyện để giải quyết một số
công việc thuộc thẩm quyền.

1.2. Công tác tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo

1.2.1. Tiêpxúccửtrỉ
- Phối hợp cùng HĐND tỉnh, Lãnh đạo ƯBND, Ban Thường trực

ƯBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu HĐND ba cấp tiếp xúc cử tri
sau kỳ họp thứ Mười Chín HĐND huyện khóa X. Tổ chức 13 cuộc tiếp xúc cử
tri, có 3/3 đại biểu HĐND tỉnh và 27/36 đại biểu Í©ND huyện tiếp xúc (tỷ lệ
75%), có 679 lượt cử tri tham dự với 168 ý kiến, kiến nghị. Trong đó, số ý kiến,
kiến nghị đã được các phòng, ban ngành cấp huyện và đại diện Thường trực
ƯBND xã, thị trấn tại điểm tỉếp xúc giải trình làm rõ là 143/168 ý kiến (đạt
85,11 % so với tổng số ý kiến cử tri).

* Lũy kế 9 tháng đầu năm, đã tổ chức được 37 cuộc tiếp xúc cử tri, có 8/ặ
lượt đại biểu ÍIĐND tỉnh và 79/109 lượt đại biểu ffi)Np huyện tiếp xúc (tỷ lệ
72,47%), có 2.757 lượt cử tri tham dự với 561 ý kiến, kiến nghị. Trong đó, số ý
kiến, kiến nghị đã được các phòng, ban ngành cấp huyện và đại diện Thường
trực ƯBND xã, thị trấn tại điem tiếp xúc giải trình làm rõ là 426/561 ý kiến, đạt
75,93% so với tổng số ý kiến cử tri.

- Các ý kiến, kiến nghị còn lại được Thường trực HĐND huyện chủ trì
phối hợp cùng Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp gửi
các cấp thẩm quyền giải quyết theo phân cấp.

1.2.2. Tiếp công dân; giải qvyết đơn thư khiếu nại, to cáo
Thường trực, đại biểu HĐND huyện duy trì tốt việc trực, tiếp công dâri

theo lịch phân công (có 45 lượt đại biểu tham gia trực tiếp công dân, trong đó 37
lượt tiêp tại văn phòng HĐND huyện và 8 lượt tiêp tại cơ sở). Tiêp nhận mới 15
đơn, tăng so với cùng kỳ 1 Iđơn (9 đơn qua đường bưu điện, 06 đơn nhận trực
tiếp tại buổi tiếp công dân). Đồng thời, đã chuyển ƯBND cùng cấp 13 đơn, trực
tiếp hướng dẫn Iđơn và 1 đơn không đủ điều kiện xử lý.

* Lũy kế 9 tháng đầu năm, có 114 lượt đại biểu tham gia trực tiếp công
dân, trong đó 95 lượt tiếp tại văn phòng HĐND huyện và 19 lượt tiếp tại cơ sở.
Tiếp nhận 20 đơn (14 đcm qua đường bưu điện và 06 đơn nhận trực tiếp tại buổi
tiêp công dân ). Trong đó, 01 đơn tố cáo, 3 đơn yêu cầu và 16 đom khiếu nại; qua
nghiên cứu nội dung đơn đã trực tiếp hướng dẫn người dân gửi đến cơ quan cộ
thẩm quyền giải quyết 02 đơn (01 đơn tố cáo, 01 đơn yêu cầu) trực tiếp liên lạc
với cơ quan chuyên môn giải quyết xong 01 đơn khiếu nại và 01 đơn không đủ
điều kiện xử lý (đến tháng 9/2020 tổng số đơn đã chuyển ƯBND cùng cấp và
đang chờ giải quyêt là 16 đơn).

1.3. Công tác giám sát, khảo sát
Trong Quý III Thường trực thực hiện khảo sát thực tế một số địa điểm

theo ý kiến, kiến nghị của cử tri và tham gia giám sát theo kế hoạch của các Ban.



* Lũy kế 9 ứiáng, Thường trực HĐND huyện đã hoàn thành 2 cuộc giám
sát đúng với thời gian và kế hoạch đề ra theo chương trình điều hòa giám sát
năm 2020.

Dự buổi làm việc cùng các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh: Ban Văn hóa
- Xã hội: giám sát việc thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh từ năm
2016 đến nay; Ban Pháp chế: Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật
về giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và thực hiện công tác
điêu tra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

1.4. Một số hoạt động khác
Ngoài thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Thường trực HĐND

huyện còn tham gia một Số hoạt động khác, cụ thể như:
Dự họp Tổ tư vấn tham mưu giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai thuộc

thâm quyên Chủ tịch UBND huyện 4 cuộc, với 24 đơn và dự đôi thoại, tíêp công
dân cung Chủ tịch ƯBND huyện 3 cuộc, với 16 trường họp.

* Lũy kế 9 tháng, Thượng trực đã dự 8 cuộc cùng Tổ tư vấn tham mưu
giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Chủ tịch ƯBND
huyện, với 39 đơn và dự đối thoại, tiếp công dân cùng Chủ tịch ƯBND huyện 7
cuộc, với 27 trường hợp.

Tham gia cùng với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của
huyện thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước, để chủ
động trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện; Tham gia chỉ đạo và điều hành thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời dự các cuộc họp: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy,
Thường ƯBND tỉnh (trực tuyến) và OTND huyện; Dự kỳ họp thường lệ và
chuyên đề HĐND tỉnh khóa IX và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; họp giao
ban an ninh tư tưởng gắn với báo cáo viên quý 11/2020 và dự các cuộc họp, hội
nghị theo thư mời của các cơ quan, ban, ngành (Đảng, Nhà nước); Tham gia
hưởng ứng "Ngày vì môi trường Phú Quốc" hàng tháng theo kê hoạch của
ƯBND huyện ... Bên cạnh đó thường trực HĐND còn tham gia hưởng ứng các
hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như Đi thăm các gia đình
thương binh, liệt sỹ và người có công, viêng nghĩa trang liệt sĩ...^

2. Hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân huyện
Phối hơp chuẩn bị các điều kiện phục vụ 2 kỳ họp HĐND huyện theo luật

định; tổ chức 3 cuộc họp thẩm tra 11 báo cáo, 15 tờ trình và 16 dự tìiảo nghị
quyết trình kỳ họp (Ban KT-XH 2 cuộc, Ban Pháp^ chế 1 cuộc).

* Lũy kế 9 tháng, đã phối họp chuẩn bị, tổ chức 3 kỳ họp HĐND (1 kỳ
họp bất thường, 01 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp chuyên đê); tô chức 5 cuộc họp
thẩm tra 14 báo cáo, 20 tơ ừình va 24 dự thao nghị quyết trình kỳ họp.

Tổ chức triển khai thực hiện 2 cuộc giám sát. Trong đó, Ban Kinh tê - xã
hội đang tiến hành giám sát 01 cuộc; Ban Pháp chế 01 cuộc.

' 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020); Viếng nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc nhân ngày kỉ
niệm 75 Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 (02/9/1945-02/9/2020).



* Lũy kế 9 tháng, hai ban đã tiến hành giám sát 5 cuộc (đạt 100% theo
Nghị quyết HĐND đề ra trong năm). Trong đó, 02 cuộc Ban Kinh tế - xã hội (01
cuộc đang tiến hành giám sát về tình hình thực hiện dự toán, ứiu chi phân bô
ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện); 03 cuộc Ban Pháp chê đã hoàn thành
đúng theo Nghị quyết.

Tham gia chỉ đạo và giám sát việc thực hiện tốt các biện pháp phòng,-
chống dịch bệnh viêm đường hô hâp câp do chủng mới của virut Corona (Covid-
19) gay ra. *

Ngoài ra, hai Ban ứiam gia: Hưởng ứng "Ngày vì môi trường Phú Quôc";
viếng Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc nhân kỷ niệm 75 năm ngày Cách Mạng
Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; thực hiện tốt lịch tiếp công dân thường kỳ theo
thông báo phân công, Phó trưởng Ban chuyên trách trực tiêp công dân tại trụ sở
vào ngày thứ năm hàng tuần cùng Thường trực HĐND huyện. Dự và nghe công
bố công khai đồ án Quy hoạch chi tiết Quảng trường và Tượng đài Bác Hô, dự
một số cuộc giám sát theo giấy mời của các Ban HĐND tỉnh^...

Ban Pháp chế dự họp Tổ tư vấn tham mưu giải quyết khiếu nại và dự đối
thoại, tiếp công dân cùng Chủ tịch ƯBND huyện.

Ban Kinh tế - Xã hội dự một số cuộc họp và hội nghị theo giấy mời của
Hội Giáo

3. Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã
Trong quý III năm 2020, Thường trực và hai Ban của HĐND cấp xã đã

tập trung tổ chức 17 kỳ họp HĐND (10 kỳ họp thường lệ giữa năm theo luật
định, 7 kỳ họp chuyên đề Tại kỳ họp HĐND đã xem xét giải quyết nhiều nội
dung quan trọng thuộc thẩm quyền như: Tình hinh tổ chức hoạt động của
HĐND cấp xã 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm
2020; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiệ 1
nhiệm vụ thu, chi NSNN trong 6 tháng đầu năm và dự toán 6 tháng cuối năm
2020; phê duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2020; và quyết nghị thông
qua 66 nghị quyết có liên quan.

Trong quý HĐND các xã, thị trấn đã xem xét:

^ Ban Kinh tế- Ngân sách: Giárasát tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
ữên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Ban pháp chế: Giámsát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết tin
báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và thực hiện công tác điều tra ữên địa bàn tùủi Kiên Giang.
^ Dự họp lấy ý kiến về nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch và
dân cư xã Bãi Thơm tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tmh Kiên Giang; đóng góp ý kiến về hiện trạng sử dụn,
đất Dự án Khu dân cư Phúc Thắng thuộc quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang; dự Hội nghị sơ kết công tác thuế 06 tháng đầu năm 2020; Đại hội đại biểu Hội cựu Giáo chức tỉnh Kiên
Giang (lần 3) nhiệm kỳ 2020-2025, dự họp với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về xin chủ trưoTig mở rộng
dự án khu sản xuất giống thủy sản tập trung Phú Quốc của Cty Bim tại Khu phố 7, thị frấn Dương Đông; nghe
Phòng Tài nguyên và môi tnrờng báo cáo về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người
dân frên địa bàn huyện.

5 kỳ họp chuyên đề về việc thông qua nội dung Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường
thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (xã Bãi Thơm, xã DưoTig Tơ, xã Gành Dầu, xã Cửa Cạn, xã Hòn
Thơm); 2 kỳ họp chuyến đề về việc xem xét, cho ý kiến về công tác nhân sự và giải quyết một số công việc đột
xuất thộc thẩm quyền (xã BãiThơm, xã Hàm Ninh).



- Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với 01 vị đại biểu (xã Bãi
Thơm).

- Miễn nhiệm chức danh: 01 Chủ tịch HĐND xã (xã Bãi Thơm); 01 Phó
Chủ tịch HĐND xã (xã Dương Tơ); 01 Phó Chủ tịch ƯBND ứiị trấn (thị trấn An
Thới) do được điêu động nhận nhiệm vụ mới.

- Bầu bổ sung: 01 Chủ tịch HĐND xă (xã Bãi Thơm); 01 Phó Chủ tịch
ƯBND xã (xã Dương Tơ); 01 Phó Chủ tịch HĐND xã (xã Dương Tơ).

* Lũy kế 9 tháng:
- HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 24 kỳ họp. Trong đó: 14 kỳ họp

thường lệ giữa năm 2020, 3 kỳ họp bất thường và 7 kỳ họp chuyên đề Hhoo luật
định; ban hành 90 nghị quyết.

- Miễn nhiệm chức danh, đồng thời bầu bổ sung:
+ Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối vớĩ 01 vị đại biểu (xã Bãi

Thơm).
+ 01 Chủ tịch HĐND xã (xã Bãi Thơm)
+ 01 Phó Chủ tịch HĐND xã (xã Dương Tơ);
+ 01 Phó Chủ tịch HĐND, 01 Chủ tịch ƯBĨ^ và 01 Phó Chủ tịch ƯBND

xã (xã Hàm Ninh);
+ 02 Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã (xã Dương Tơ và xã Bãi

Thơm).
Phối hợp cùng HĐI^ huyện, ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức

cho đại biểu HĐND ba cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.
Tô chức được 31 cuộc tiêp xúc cử tri, có 1.530 lượt cử tri tham dự với 261 ý
kiến, kiến nghị, trong đó số ý kiến, kiến nghị đã được giải trình tại các buổi tiếp
xúc là 210/261 ý kiến (đạt 80,45 %),

* Lũy kế 9 tháng, tổ chức được 109 cuộc tiếp xúc cử tri, có 5.200 lượt cử
tri tham dự với 953 ý kiến, kiến nghị, trong đó số ý kiến, kiến nghị đã được giải
trình tại các buổi tiếp xúc là 606/953 ý kiến (đạt 63,58 %).

Thường trực và các Ban của HĐND câp xã đã tô chức được 7 cuộc giám
sát theo chương trình điêu hòa giám sát năm 2020.

* Lũy kế 9 tháng, Thường trực và các Ban của HĐND cấp xã đã tổ chức
được 15 cuộc giám sát và số cuộc giám sát theo NQ là 19 cuộc (đạt 78,94 %)

Duy trì việc trực tiếp công dân tại tổ tiếp công dân xã, thị trấn tiếp được
84 lượt công dân; đã trao đối, giải thích về một số thủ tục, hướng dẫn công dân
trực tiếp đến các cơ quan chuyên môn xém xét, giải quyết theo quy định được 46
trường họp; đã chuyển ƯBND cùng cấp 8 đơn giải quyết theo thẩm quyền.

* Lũy kế 9 tháng, tiếp được 272 lượt công dân; đã trao đổi, giải thích về
một số thủ tục, hướng dẫn công dân trực tiếp đến các cơ quan chuyên môn xem

^ HĐND cấp xã tập ừung tổ chức 14 kỳ họp tìiường lệ (4 kỳ họp cuối năm 2019 và 10 kỳ họp giữa năm 2020); 3
kỳ bất thưỄmg (xã Hàm Ninh : cho ý kiến về công tác nhân sự; xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới: xem xét cho ý
kiến về việc xác nhập đơn vị hành chính cấp xã); 5 kỳ họp chuyên đề về việc thông qua nội dung Đê án thành lập
thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phổ Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang(xã Bãi Thơm, xã
Dương Tơ, xã Gành Dầu, xã Cửa Cạn, xã Hòn Thơm); 2 kị họp chuyên đề về việc xem xét, cho ý kiến về công
tác nhân sự và giải quyết một số công việc đột xuất thộc thẩm quyền(xã BẫiThơm, xã Hàm Ninh).



xét, giải quyết theo quy định được 193 trường hợp; đã chuyển ƯBND cùng cấp
79 đơn giải quyết theo thẩm quyền. Qua xem xét ƯBND cùng câp đã giải quyệt
được 42 đơn, hiện còn tồn 37 đơn (đạt 53,16%).

4. Nhận xét, đánh giá
Những thuận lợi, ưu điểm
Được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điêu kiện của Huyện ủy, HĐND tỉnh.

Trong quý Thường trực và các Ban của HĐND hai cấp đã thực hiện đúng chức
năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh
thuộc thẩm quyền, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và nghị quyết của cấp
trên bằng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình.

Các kỳ họp HĐND ở hai cấp được chuẩn bị và tổ chức tốt, thực hiện đúnẹ
theo chương trình và thời gian dự kiến, kịp thời tổ chức kỷ họp chuyên đề để
giải quyết vấn đề cấp bách cần quỵết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa^Ề
kỳ họp thường lệ của HĐND; chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên,
nhất là đôi với câp huyện, trong quý đã tô chức 2 kỳ họp và đêu áp dụng phân
mềm hỗ trợ kỳ họp không giấy đã góp phần tiết kiệm kinh phí ngân sách tất
nhiều. Tại các kỳ họp, HĐND hai cấp tiến hành thực hiện quy trình cho ứiôi
hoạt động đại biểu HĐND, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh thuộc
thẩm quyền đảm bảo trình tự, ứiủ tục nhằm kịp thời kiện toàn nhân sự của
Thường trực, các Ban của HĐND, lãnh đạo ƯBND, ủy yiên ƯBỈ^ hai cấp để
đảm bảo điều hành, chỉ đạo ứiực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên
địa bàn huyện theo từng thời gian.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với ủy ban nhân dân, ủy ban MTTQ
Việt Nam cùng cấp trong việc chuẩn bị cho: Các kỳ họp thường lệ và chuyên đề
của HĐND hai cấp; các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ
HĐND, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được tổng hợp đầy đủ
để gửi các cấp thẩm quyền giải quyết theo phân cấp và được giải quyết, xử lý
cơ bản kịp thời. Đồng ứiời, tại các buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND
huyện yêu cầu đại biểu HĐND kết hợp tuyên truyền một số nội dung liên quan
về các biện pháp trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 thông qua công
vãn chỉ đạo số 08-CV/HU ngày 05/8/2020 của Huyện ủy Phú Quốc

Công tác tiếp công dân được Thường trực, đại biểu HĐND hai cấp trong
huyện thực hiện tôt theo lịch phân cồng; công tác giám sát thực hiện đảm bảo
theo chương trình điều hòa giám sát trong năm.

Hai Ban của HĐND hai cấp đã tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế
hoạch đê ra, chủ động tham mưu giúp Thường trực thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh
vực phụ trách và được phân công.

Những tồn tại, hạn chế
Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tuy có thường xuyên đôn

đốc và giám sát việc thực hiện nhưng vẫn còn một số vụ việc giải quyết chưa
dứt điểm, kéo dài thời gian. Nguyên nhân tồn tại trên là do khối lượng công việc
của ƯBND huyện quá lớn, thường xuyên thụ động với lịch làm việc đột xuất của
tỉnh, của huyện. Lịch phát sinh vụ việc cần phải xử lý, trình tự thủ tục giải quyết



vụ việc cần phải đảm bảo theo thẩm quyền phân cấp quản lý, vai trò tham mưu
của một sô phòng, ban từng lúc còn thiếu chủ động,...

Trong các đợt đi tiếp xúc cử tri các lãnh đạo phòng, ban còn vắng mặt (cử
chuyên viên đì thay), các ý kiến, kiến nghị ghi nhận quá nhiều gây bức xúc cho
bà con cử tri.

Các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân định kỳ tuy Thường trực HĐND có
chủ động bố trí lịch thời gian và thông báo đến đại biểu HĐND trước thời gian
rất xa, để đại biểu báo cáo lãnh đạo cơ quan, sắp xếp công việc thực hiện theo
luật định, nhưng vẫn còn nhiều đại biểu vắng, nên hoạt động dân cử của một số
đại biểu có lúc chưa đảm bảo theo luật định.

Công tác giám sát tuy thực hiện đảm bảo nội dung ứieo nghị quyết nhimg
còn chậm so với thời gian dự kiến tiến hành giám sát. Nguyên nhân là do phải
chuẩn bị cho 2 kỳ họp (thường lệ và chuyên đề) của HĐND huyện, các đồng chí
thành viên của đoàn giám sát tham gia các lớp học ở ngoài huyện.

Đại biểu HĐND đa số hoạt động kiêm nhiệm, từ đó việc triển khai hoạt
động của các tổ đại biểu từng lúc chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm, chưa
thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ theo luật định.

il. CHƯOỈNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2020
Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm, trong quý IV/2020

Thường trực và các Ban của HĐND hai cấp trong huyện tập trung thực hiện một
số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng
nhân dân huyện thực hiện việc giám sát thường xuyên theo chức năng, nhiệm
vụ, cụ thể là giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc giải
quyết các kiến nghị của cử tri.

Thực hịện tốt công tác tiếp công dân và giám sát việc giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo cửa công dân tìieo quy định của pháp luật.

2. Tiếp tục theo dõi và tham gia cùng với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Covid^l9 của huýện thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trong nước
diễn biến đễ chủ động trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn hủyện được kiểm soát tốt.

3. Thường trực và hai Ban của HĐND huyện tập trung trực hiện, hoàn
thành các nội dung giám sát theo Nghị quyết và Chương trình điều hòa giám sát
năm 2020; tô chức 1 cuộc khảo sát một sô nội dung được cử tri quan tâm kiên
nghị qua các kỳ tiếp xúc cử tri; quan tâm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải
quyết các kiến nghị theo báo cáo kết quả giám sát.

4. Chủ trì phối họp với ủy ban nhân dân, ủỵ ban MTTQ Việt Nam cùng
cấp tổ chức tốt: Cuộc họp liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, chương
trình, thời gian kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2020; Hội nghị tiếp xúc cử tri
trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 cho đại biểu HĐND các cấp theo
luật định; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, các chương trình,
nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.
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5. Các Ban tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm, kỳ
họp bất thường của HĐND và thẩm tra các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ
trách do Thường trực HĐND phân công.

6. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
hai cấp quý III/2020.

7. Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân hai cấp hoàn thành thực
hiện các cuộc giám sát, khảo sát năm 2020 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dâỀ
câp mình ban hành.

8. Duy trì việc tổ chức họp Thường trực HĐND định kv hàng tháng; công
tác trực tiêp công dân theo lịch phân công; tích cực tìiam gia các hoạt động của
HĐND theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu các chính sách, chế độ mới ban
hành để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

9. Văn phòng HĐND và ƯBND huyện chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật
chất phục vụ cho các kỳ họp HĐND và các hoạt động khác của Thường trực
cùng hai Ban ỈTONp huyện. Thường trực HĐND cấp xã báo cáo kịp thời hoạt
động của HĐND cấp mình về Văn phòng HĐND và ƯBND huyện định kỳ
tháng, năm theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác
quý IV năm 2020 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân hai cấp
trong huyện./.

Nơi nhận:
■ HĐND tỉnh (b/c);
■ Đại biểu HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 20);
■ Ông Trần Văn Mứng, ƯVTT. HĐND tỉnh;
• Huyện ủy (b/c);
• Thường ữực HĐND huyện;
UBNdT ƯBMTTQ VN huyện;
VKSND, TAND, Chi cục THADS huyện;
Đại biểu HĐND huyện;
HĐND các xã, thị trấn;
LĐVP, BBT CTTĐTĐPQ, NV.HĐND;
Lưu: VT, ntanh.

TM. TI^ỜNG TRựC HĐND
ứ CHỦTỊCH
PHỒ CHỦ TỊCH

m

Đặng Thị ẢÀih Đào


