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BÁO CÁO
Hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021

của Hội đồng nhân dân huyện
Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chỉnh quyền địa
phương số 77/2015/QHl3 ngày 19 thảng 6 năm năm 2015, đã được sửa đối, bổ
sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 và
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; nghị
quyết của Huyện ủy về phương hướng nhỉệm vụ năm 2020 và các nghị quyết
của Hội đồng nhân dân hvcyện về chương trình hoạt động giám sát năm 2020.

Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng
nhân dân huyện năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 với các nội dung
sau

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2020
1. Hoat đông của Thường trưc và các Ban của Hôi đồng nhân dân

huyện
1.1. Công tác tổ chức các kỳ họp Hộỉ đồng nhân dân và tiếp xúc cử trỉ
a) Tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
Năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp tổ chức

tốt 04 kỳ họp (01 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp bất thường và 02 hỳ họp chuyên
đề) đảm bảo đúng theo luật định, cụ thể như sau

- Kỳ họp thứ Mười tám (kỳ họp bất thường), có 56 đại biểu về dự (đại
biểu HĐND huyện có mặt 34/37 vị), tại kỳ họp quyết nghị thông qua 08 Nghị
quyết về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. ̂

' Nghị quyết về việc: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn ừung hạn 2016-2020; Phê duyệt chủ trương
đầu tư dự án đầu tư xây dựng ữong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Điều chừih Kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2020; Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn

2021-2025; Cho thôi nhiệm vụ đại biểu đổi với ông Huỳnh Văn Khởi; Miễn nhiệm ưỷ viên ƯBND huyện đối
với Bà Nguyễn Tường Diễm Linh Giang; Bầu bổ sung ủy viên UBND huyện đối với ông Trương Thành Tấn.



- Kỳ họp thứ Mười chín (kỳ họp ứiường lệ giữa năm 2020), có 122 đại
biểu về dự (đại biểu Ỉ©ND huyện có mặt 36/36 vị), Hội đồng nhân dân huyện
đã xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan ữọng, quyết nghị
thông qua 09 Nghị quyết. ^Tại buổi thảo luận có 05 đại biểu có ý kiến thảo luận
với 13 nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực đề xuất đến ƯBND tỉnh, ƯBND
huyện; các phòng, ban cấp huyện và Chủ tịch ƯBND huyện.

- Kỳ họp tíiứ Hai mươi (kỳ họp chuyên đề ngân sách), có 62 đại biểu về
dự (đại biểu HĐND huyện có mặt 29/36 vị), tại kỳ họp quyết nghị thông qua 07
Nghị quyết về 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..

- Kỳ họp thứ Hai Mươi mốt (kỳ họp chuyên đề nhân sự), có 68 đại biểu
về dự (đại biểu HĐND huyện có mặt 35/36 vị), tại kỳ họp này Hội đồng nhân
dân huyện đã quyết nghị thông qua 4 Nghị quyết về công tác cán bộ ý

Đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo tổ chức Kỳ họp tíiứ Hai mươi
hai (kỳ họp ứiường lệ cuối năm 2020) tìieo Luật định.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của
Hội đồng nhân dân huyện khóa X được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Với
vai trò chủ trì, Thường ưực luôn chủ động trong việc phối họrp với ủy ban nhân
dân, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để ứiống nhất
các nội dung trình tại kỳ họp tìiường lệ. Hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện
tham gia chuẩn bị nội dung và tổ chức ứiẩm tra các văn bản (báo cáo, tờ trình,

^Nghị quyết về: Tán thành chủ ứương thành lập Thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú
Quốc, tỉnh Kiên Giang; Chưomg ữình nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2021; Nhiệm vụ phát ữiển kinh
tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Dự kiến danh mục kế hoạch đầu
tư công năm 2021 (vốn huyện); Điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án,
đầu tư xây dựng hồ chứa nước Cửa Cạn phục vụ sản xuất và sinh hoạt huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Miễn
nhiệm ủy viên UBND huyện đối bà Nguyễn Ngọc Lan Anh; Bầu bổ sung ủy viên UBND huyện đối với ông
Văn Mạnh Trường.

^ Nghi quyết về việc: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách frên địa
phương 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 năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; Chấp ứiuận chủ trương đầu tư Dự án đường
trung tâm đoạn 3- Khu vực Bãi Trường và các đường nhánh, huyện Phú Quổc, tỉnh Kiên Giang; Thống nhất
danh mục vốn Chương ừinh mục tiêu Quốc gia nông ứiôn mới năm 2021; Điều chỉnh tên dự án hỗ trợ phát triển
sản xuất nguồn vốn sự nghiệp thực hiện thực hiện các Chương ữình mục tiêu Quốc gia năm 2020 frên địa bàn
huyện Phú Quốc.
^ 4) Miễn nhiệm chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 do nhận nhiệm vụ
mới; bầu bổ sung chủ tịch UBND huyện và 1 uv UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021



nghị quyết) ^của ủy ban nhân dân trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân. Sau kỳ
họp, Thường trực HĐND phối hợp với ƯBND huyện triển khai các nghị quyết
đã ban hành và tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các
nghị quyết góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm qua.

b) Tổ chức các kỳ tiếp xúc cừ tri
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối họp cùng Hội đồng nhân dân

tỉnh, ủy ban nhân dân, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh và hai cấp trong huyện được 04 kỳ, được 52 cuộc tiếp
xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân theo luật định,
có 10/12 lượt đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 108/145 lượt đại biểu Hội
đồng nhân dân huyện dự tiếp xúc (tỷ lệ 74,48%), có 3.889 lượt cử tri tham dự
với 782 ý kiến, kiến nghị. Trong đó số ý kiến, kiến nghị đã được các phòng, ban
ngành cấp huyện và đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân xã, thị trấn tại điểm tiếp
xúc giải trình làm rõ là 602/782 ý kiến (đạt 76,98%, so với tổng số ý kiến cử
tri), đồng thời các ý kiến còn lại được Thường trực HĐND cùng Ban Thường
trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp đầy đủ chuyển các cấp thẩm
quyền xem xét, giải quyết theo phân cấp. Quan tâm theo dõi, đôn đốc, giám sát,
khảo sát thường xuyên việc thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị, thực hiện
lời hứa của các cơ quan chuyên môn với cử tri.

1.2. Hoạt động gỉám sát, khảo sát
Trên cơ sở Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 về chương trình

hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND huyện. Ngay đầu năm 2020, Thường
trực HĐND huyện đã xây dựng chương trình điều hòa giám sát năm 2020 đề rõ
nội dung, thòi gian và đối tượng chịu sự giám sát, sắp xếp đảm bảo không để 1
đơn vị được chọn là đối tượng chụi sự giám sát của nhiều đoàn và quá trình
giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cấp cơ sở. Đến nay, đã thực
hiện xong 08 cuộc giám sát ứieo Nghị quyết và chương trình điều hòa giám sát
năm 2020 đề ra và 1 cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước
và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 theo Luật định, cụ tìiể

* 03 cuộc giám sát của Thường trực:
- Giám sát việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018-2019 trên địa

bàn huyện, đối với phòng Tài chính - Kế hoạch và ƯBND huyện.

^ Xem xét, đánh giá tình hình tồ chức hoạt động năm 2020 và chương ữinh công tác năm 2021 của
HĐND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tể - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ
năm 2021; xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện; tại kỳ họp này
dự kiên trình Hội đồng nhân dân xem xét 16 báo cáo và thông qua 06 nghị quyết.



- Giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tíieo Nghị
định 61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, đối với xã Hàm Ninh và
UBND huyện.

- Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp
thứ 19 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ƯBND huyện.

* 02 cuộc giám sát của Ban Kinh tế - xã hội:
- Giám sát việc tiiển khai thực hiện chính sách ưu đãi, cho vay vốn

khuyến khích phát triển sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo ừên địa bàn huyện,
đối với xã Bãi Thơm và xã Cửa Dương.

- Giám sát về tình hình thực hiện dự toán, thu chi phân bổ ngân sách nhà
nước trên địa bàn huyện, đối với xã Cửa Cạn và phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện.

* 03 cuộc giám sát của Ban Pháp chế:
- Giám sát việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai

nghiện bắt buộc trên địa bàn huyện, đối với xă Dương Tơ và Thị trấn An Thới.
- Giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tại một số xã, thị trấn,

đối với xã Bãi Thơm và xã Gành Dầu.
- Giám sát về việc thực hiện quy định của pháp luật về thực hành quyền

công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, đối
với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc.

Qua giám sát Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện có
nhiều kiến nghị đến Thưòmg trực và các Ban HĐND tỉnh; ủy ban nhân dân tỉnh;
ủy ban nhân dân huyện; Công an huyện, Phòng Lao động, Thưomg binh và Xã
hội và các đơn vị chịu sự giám sát. Các kiến nghị theo phân cấp được tỉnh và ủy
ban nhân dân huyện tiếp thu chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện, góp phần
chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân.

Ngoài ra thường trực cùng các ban HĐND huyện khảo sát một số nội
dung được cử tri quan tâm kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu
HĐND huyện khóa X. Qua khảo sát, thường trực HĐND huyện gởi văn bản yêu
cầu các cấp theo tíiẩm quyền có giải pháp và xử lý kịp thời kiến nghị của cử tri
nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân.

1.3. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư
Hàng tháng Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành lịch trực tiếp công

dân của Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo
luật định và tiếp công dân thường xuyên tại phòng Hội đồng nhân dân huyện;
đôn đốc các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân



dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo tìieo quy định của pháp luật.

Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện duy trì tốt
việc trực tiếp công dân theo lịch phân công, năm 2020 có 153 lượt đại hiểu trực
tiếp công dân, trong đổ 126 lượt tiếp tại văn phòng Hội đồng nhân dân hựyện
và 27 ỉượt tiếp tại cơ sở. Trong năm, tiếp nhận 22 đơn (16 đơn qua đường bưu
điện và 06 đơn nhận trực tiếp tại buổi tiếp công dân). Trong đó, 01 đom tố cáo, 3
đơn yêu cầu và 18 đơn khiếu nại; qua nghiên cứu nội dung đơn đã trực tiếp
hướng dẫn người dân gửi đến cơ quan có tìiẩm 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 thụ lý; còn 18 đơn chuyển
ƯBND huyện theo thẩm quyền giải quyết (đến tháng 12/2020 tổng sổ đơn đã
chuyển UBND cùng cấp và đang chờ giải quyết là 13 đơn)

Dự họp Tổ tư vấn tham mưu giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai thuộc
thẩm quyền Chủ tịch ƯBND huyện 8 cuộc, với 39 đơn và dự đối thoại, tiếp công
dân cùng Chủ tịch ƯBND huyện 8 cuộc, với 32 trường hợp.

Năm qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại huyện
được các cấp quan tâm thường xuyên và chỉ đạo chặt chẽ, thời gian giải quyết
đã được rút ngắn hơn, góp phần phát huy dân chủ. ủy ban nhân dân huyện và
các ban, ngành có liên quan đã tích cực tập trung giải quyết các đom thư, kiến
nghị của công dân. Tuy nhiên, chất lượng giải quyết tại một số cơ quan, đom vị
chưa cao; tình trạng đơn vượt cấp, khiếu nại nhiều lần vẫn còn xảy ra.

1.4. Công tác kỉện toàn nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm
quyền HĐND

- Trong năm HĐND huyện đã kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền
như:

+ Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với 1 vị đại biểu, do được
điều động nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới ngoài huyện.

+ Miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch ffi)ND, chủ tịch ƯBND huyện khóa X,
nhiệm kỳ 2016-202, do được phân công nhận nhiệm vụ mới.

+ Miễn nhiệm 2 ủy viên ƯBND huyện do nhận nhiệm vụ mới (Văn
phòng HĐND - ƯBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch).

+ Bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;
đồng thời bầu bổ sung 5 ưỷ viên ưỷ ban (Văn phòng HĐND - ƯBND, Phòng
Tài chính - Ke hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi Trường; Phòng Giáo dục và
Đào tạo, Phòng Kinh tế).

1.5. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương



Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã: Trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thưòmg xuyên
liên hệ để trao đổi, xin ý kiến và tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Thường trực,
các Ban và các phòng chuyên môn của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kịp thời nắm
bắt ứiông tin, tình hình hoạt động, tổ chức thực hiện các công việc, hưóng dẫn,
tháo gỡ những khó khăn để giúp cho hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp
của huyện ngày càng tốt hơn.

Các cơ quan, đom vị ừ'ực thuộc tỉnh trên địa bàn huyện (Ban Quản lý Khu
kỉnh tế Phú Quốc, Chỉ nhánh Văn phòng Đăng kỷ đất đai Phú Quốc): Lãnh đạo
các cơ quan, đơn vị đều có sự quan tâm và phối họp tốt với Thường trực Hội
đồng nhân dân Huyện trong việc tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước
và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử
tri cơ bản đạt yêu cầu; Dự các kỳ họp lệ của HĐND, giải trình những nội dung,
vụ việc mà đại biểu đặt ra khi có yêu cầu của chủ tọa kỳ họp.

Đối với ủy ban nhân dân huyện: Phối hợp tốt trong việc chuẩn bị các
điều kiện phục vụ cho các kỳ họp thường lệ và chuyên đề của HĐND theo Luật
định, các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, đồng thời giải quyết các ý
kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đạt yêu cầu; phối hợp giải quyết đom thư khiếu
nại, đối ứioại với công dân và các nhiệm vụ có liên quan khác của địa phương.

Ban Thường ừ-ực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Phối hợp chủ trì tổ
chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND
huyện; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển các cấp giải quyết theo
thẩm quyền; tuyên truyền Nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân. Định kỳ mỗi năm 2 lần ủy ban Mặt trận báo cáo với HĐND về tình
hình hoạt động của Mặt trận ứiam gia xây dựng chính quyền và Thưàmg trực
HĐND báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tại các kỳ họp sơ kết, tổng kết
công tác Mặt Trận; phối họrp giám sát việc thực hiện lời hứa với cử tri của các
ủy viên ủy ban nhân dân huyện; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của
HĐND ...Góp phần tạo sự đồng thuận của cử tri đối với chính quyền địa
phương.

1.6. Xử lý công việc theo thẩm quyền
Tổ chức họp Thường trực định kỳ hàng tháng để bàn, giải quyết một số

công việc thuộc thẩm quyền; họp cùng Tổ đại biểu số 20, Hội đồng nhân dân
tỉnh đơn vị huyện Phú Quốc sau mỗi kỳ tiếp xúc cử tri; ban hành chương trình
điều hòa giám sát năm 2021.

Thưòmg trực, các Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực
hiện việc giám sát thưòmg xuyên theo chức năng, nhiệm vụ như: Việc ban hành
Nghị quyết của Hội đồng lứiân dân cấp xã; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị,



thực hiện lời hứa của các cơ quan chuyên môn với cử tri; việc giải quyêt khiêu
nại, tố cáo của công dân và các hoạt động khác. Đã kịp thời kiến nghị đến ủy
ban nhân dân huyện và các cơ quan ban, ngành liên quan xem xét giải quyết
những ý kiến của cử tri được tiếp thu, ghi nhận nhiều lần nhưng chưa xử lý dứt
điểm.

Tổ chức hội nghị giao ban HĐND hai cấp quý III, đề ra chương trình
công tác quý IV/2020; tổ chức 1 cuộc gỉải trình tại phiên họp Thường trực
HĐND huyện (về công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện.

Tham gia cùng với Ban chỉ đạo của huyện thường xuyên theo dõi diễn
biến tình hình dịch bệnh trong nước nói chung, trên địa bàn huyện nói riêng, để
chủ động trong việc chỉ đạo công tác phòng, tránh dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện trong thời gian qua theo định hướng thực hiện mục tiêu kép vừa chông
dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế.

Tham gia chỉ đạo và điều hành thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Thường trực còn tìiam gia một số hoạt động khác, như dự họp:
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy; Thường kỳ ƯBND tỉnh (trực tuyến)
và ƯBND huyện; Dự kỳ họp thưòrng lệ và chuyên đề HĐND tỉnh khóa IX và và
Hội đồng nhân dân cấp xã; họp giao ban an ninh tư tưởng gắn với báo cáo viên
quý/năm 2020 và dự các cuộc họp, hội nghị tìieo tìiư mời của các cơ quan, ban,
ngành (Đảng, Nhà nước); Tham gia hưởng ứng "Ngày vì môi trưòmg Phú Quốc"
hàng tháng theo kế hoạch của ƯBND huyện ...

Cùng với đoàn của tỉnh, huyện: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ; thăm, chúc Tết,
tặng quà các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách trên địa
bàn huyện nhân kỷ niệm các ngày lễ, Tết, ... trong năm 2020.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn
Trong năm, Thường trực và hai Ban của HĐND cấp xã đã tập trung tổ

chức 26 kỳ họp HĐND (Trong đó: 16 kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, 3 kỳ
họp bất thường và 7 kỳ họp chuyên đề). Tại các kỳ họp ffi)ND đã xem xét giải
quyết nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền như: Đánh giá tình hình tổ
chức hoạt động của HĐND cấp xã; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội; tình hình thực hiện nhiệm vụ tìiu, chi NSNN; phê duyệt quyết toán
thu, chi NSNN ...thông qua 108 nghị quyết có liên quan.

- Trong năm HĐND cấp xã đã kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền
như:

+ Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với 02 vị đại biểu (1 đại
biểu ở xã Bãi Thơm, 01 đại biểu ở xã Cửa Cạn) do ( 1 vị làm kinh tế khác địa
bàn, 1 vị bệnh chết).
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+ Miễn nhiệm 2 chủ tịch HĐND (xã Cửa Dương, Bãi Thơm); 2 phó chủ
tịch HĐND (xã Cửa Dương, Bãi Thơm); 2 chủ tịch ƯBND (xã Cửa Dương,
Hàm Ninh); 3 phó chủ tịch ƯBND (xã Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ); 2
trưởng ban kinh tế - xã hội ( xã Dưorng Tơ, Bãi Thorm). Do các vị được luân
chuyển, điều động nhận nhiệm vụ mới.

+ Bầu bổ sung chủ tịch HĐND (xã Bãi Thorm); 2 phó chủ tịch HĐND
(xã Hàm Ninh, Dương Tơ); 2 chủ tịch ƯBND (xã Cửa Dương, Hàm Ninh); 3
phó chủ tịch UBND (xã Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ); 2 trưởng ban kinh
tế - xã hội ( xã Dương Tơ, Bãi Thơm).

Phối hợp cừig HĐND huyện, ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức
cho đại biểu HĐND ba cấp tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp ứiường lệ. Tổ chức
được 103 cuộc tiếp xúc cử tri, có 4.658 lượt cử tri tham dự với 881 ý kiến, kiến
nghị, trong đó số ý kiến, kiến nghị đã được giải trình tại các buổi tiếp xúc là
733/881 ý kiến (đạt 83,2%). Các ý kiến, kiến nghị còn lại được tổng họrp đầy đủ,
báo cáo về trên giải quyết theo phân cấp.

Thưòmg trực và các Ban của HĐND cấp xã đã tổ chức được 25 cuộc giám
sát theo chương trình điều hòa giám sát năm 2020.

Duy trì việc trực tiếp công dân tại tổ tiếp công dân xã, ứiị trấn tiếp được
382 lượt công dân; đã trao đổi, giải tíiích về một số ứiủ tục, hướng dẫn công dân
trực tiếp đến các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết theo quy định được
366 trường hợp; đã chuyển ƯBND cùng cấp 97 đơn giải quyết ứieo ứiẩm quyền.
Qua xem xét ƯBND cùng cấp đã giải quyết được 81 đon, (đạt 83,5%), hiện còn
tồn lại 16 đơn.

11. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Những thuận lọi, ưu điểm
Được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Huyện ủy, Í©ND tỉnh; sự

phối họp chặt chẽ của ƯBND huyện, Ban ứiường trực UBMTTQVN huyện.
Trong năm 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 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
đúng theo chương trình và tìiời gian dự kiến, kịp tìiời tổ chức kỳ họp chuyên đề
để giải quyết vấn đề cấp bách cần quyết định ngay, phát sinh trong ứiời gian
giữa 2 kỳ họp thường lệ của HĐND; chất lượng các kỳ họp từng bước được
nâng lên, nhất là đối với cấp huyện. Các kỳ họp của HĐND huyện cơ bản đã
thực hiện kỳ họp không giấy (áp dụng phần mềm e- Cabinet hỗ trợ kỹ thuật),
nên đã tiết kiệm được nhiều kinh phí hoạt động. Tại các kỳ họp, HĐND hai cấp



tiến hành thực hiện quy trình cho thôi hoạt động đại biểu HĐND, miễn nhiệm
và bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền đảm bảo trình tự, thủ tục nhằm
kịp thời kiện toàn nhân sự của Thường trực, các Ban của HĐND, lãnh đạo
ƯBND, ủy viên ƯBND hai cấp để đảm bảo điều hành, chỉ đạo thực hiện phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện theo từng thời gian.

Thực hiện tốt công tác phối họp với ủy ban nhân dân, ủy ban MTTQ
Việt Nam cùng cấp trong việc chuẩn bị cho: Các kỳ họp tìiường 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 họp đầy đủ
để gửi các cấp thẩm quyền giải quyết theo phân cấp và được giải quyết, xử lý
cơ bản kịp thời. Đồng tìiời, tại các buổi tiếp xúc cử tri, có kết hợp triển khai,
tuyên truyền các văn bản của cấp trên và của huyện liên quan đến các lĩnh vực
phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, phòng tránh dịch bệnh, thiên tai...
của huyện.^

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

Kịp thời kiện toàn nhân sự các chức danh thuộc tíiẩm quyền HĐND; điều
chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Thường trực HĐND cho phù họp với tình
hình thực tế từng thời điểm.

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

2. Những khó khăn, hạn chế
Trong năm, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, nên phần

nào hoạt động của TT HĐND, các ban HĐND và các tổ đại biểu ứieo Luật định
cũng bị hạn chế trong việc tổ chức các đoàn làm việc tập trung cho công tác
giám sát, khảo sát.

Hoạt động giám sát việc trả lòi và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử ừi
giữa hai kỳ họp, tuy có thường xuyên, nhưng hiệu quả cũng chưa cao, vẫn còn 1
số vụ việc kéo dài chưa giải quyết dứt điểm, cử tri còn bức xúc.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp tuy có nâng lên về
phương pháp, cách đạt câu hỏi chất vấn, nhưng cũng còn hạn chế về số lượng
đại biểu tham gia chất vấn, nên không khí tại phiên chất vấn cũng eòn tính trầm
lắng, chưa sôi nổi trong lĩnh vực hoạt động chất vấn tại kỳ họp.

® Công văn chì đạo số 08-CV/HU ngày 05/8/2020 của Huyện ủy Phú Quốc; Công văn số 1690/ƯBND -KGvx
ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh v/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-
19, Thông báo số 123/TB-VQG ngày 22/10/2020 v/v Không có chủ trươiig điều chỉnh ranh rừng phòng hộ của
vqg Phú Quốc.
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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 ứieo luật định. Chưa
có những giải pháp hữu hiệu định hướng cho các tổ đại biểu HĐND huyện nâng
cao chất lượng hoạt động.

Hoạt động dân cử của đại biểu cũng còn hạn chế, chưa phát huy được hết
chức năng, nhiệm vụ theo luật định, nhất là trong hoạt động tiếp xúc cử tri cũng
còn nhiều đại biểu bị thụ động bởi lịch làm việc nên thực hiện nhiệm vụ này
chưa đầy đủ.

Công tác kiện toàn nhân sự các chức danh tíieo ứiẩm quyền của HĐND,
tuy có quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, nhằm đảm bảo trong công tác
lãnh đạo điều hành của chmh quyền địa phương các cấp, nhưng cũng còn
trường hợp kiện toàn chậm, làm ảnh hưởng phần nào trong hoạt động điều hành
theo từng thời gian của HĐND, ƯBND cấp xã.

Những hạn chế, tồn tại đã nêu nguyên nhân do điều kiện khách quan lẫn
chủ quan đó là: Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của
người đại biểu dân cử từng lúc còn thiếu sâu sát; giám sát việc khắc phục, giải
quyết những kiến nghị sau các cuộc giám sát, khảo sát từng lúc tíiiếu kịp thòi

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu

và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tập trung triển khai thực hiện các hoạt
động trong năm 2021 như sau

1. Phối hợp với Ban thường trực ƯBMTTQVN, ủy ban nhân dân huyện
thực hiện đảm bảo các quy tìình cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc tíiẩm quyền theo quy
định của pháp luật và chỉ đạo của HĐND Tỉnh.

2. Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
theo hướng dẫn số 624/HD-ƯBTVQHK14 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của ủy
ban thường vụ Quốc hội và công văn số 250/HĐND-VP ngày 7 tháng 12 năm
2020 của Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của

3. Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND nhiệm
kỳ 2021-2026.

4. Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng
nhân dân huyện ứiực 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.
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Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giám sát việc giải quyết đom thư
khiếu nại, tố cáo của công dân tíieo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
tổ chức tốt cuộc họp liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời
gian tại các kỳ họp thưòrng lệ Hội đồng nhân dân năm 2021; Hội nghị tiếp xúc
cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
theo luật định; triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các
chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ
Huyện ủy. ^ \

6. Thường trực và'hai'Ban, củà Hội đồng nhân dân huyện tập trung tryc
hiện, hoàn thành các'nội .đung .'giám sát theo Nghị quyết và chương trình điều
hòa giám sát năm 2021 cùầ -Tlĩư^g trực Hội đồng nhân dân huyện; quan tâm,
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thương xuyên việc tiiực hiện các kiến nghị sau giám
sát, khảo sát.

7. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
hai cấp quý III năm 2021.

8. Duy trì việc tổ chức họp Thường trực HĐND định kỳ hàng tháng; công
tác trực tiếp công dân theo lịch phân công; tích cực tham gia các hoạt động của
PỈĐND 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. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức sinh hoạt tổ định kỳ
ít nhất mỗi quý một lần, bàn kế hoạch hoạt động của tổ, tổ chức họp tổ trước và
sau mỗi kỳ họp theo quy chế hoạt động.

10. Tiếp tục tham gia cùng với Ban chỉ đạo của huyện thường xuyên theo
dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước nói chung, trên địa bàn huyện nói
riêng, để chủ động trong việc chỉ đạo công tác phòng, tránh dịch Covid-19 trên
địa bàn huyện trong thời gian qua theo định hướng thực hiện mục tiêu kép vừa
chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế.

11. Nâng cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc tiếp
xúc cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri ưong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực
hiện tốt việc tiếp nhận, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Thường
xuyên vận động cử tri thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tăng
cường giám sát ở địa phương.

12. Văn phòng ÍỈĐND 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 HĐND huyện. Thường trực HĐND cấp xã báo cáo kịp thời hoạt
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động của HĐND cấp mình về Văn phòng HĐND và UBND huyện định kỳ
tháng, năm theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chưomg trình công
tác năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện./.

Nod nhận:
- Đại biểu Quốc hội (đom vị số 03);
-roND tỉnh (b/c);
- Ông Trần Văn Mửng, UVTT.HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 20);
- Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- ƯBMTTQ VN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- VKSND, TAND, Chi cục THADS huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- HĐND các xă, thị trấn;
- LĐVP, BBT, CV.HĐĨ^;
- Lưu: VT, ntanh.

TM. THƯỜNG TRựC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

ló CHỦ TỊCH

Mg Thị Anh Đào



bẨ^^^Ịị^TẮT
Hoạt động năm 2020 trình công tác năm 2021

của Hậỉ đỡngỈỊ^Ìần dân huyện
(Kèm theo Báo cảo sổ 58/BC'HĐỈfD^M^ày 10/12/2020 của TT. HĐND huyện)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số
77/2015/QH13 ngày 19 ứiáng 6 năm năm 2015, đã được sửa đoi, bổ sung một số
điều theo Luật so 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Luật Hoạt động
giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; nghị quyết của Huyện ủy
về phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân
huyện về chương trình hoạt động giám sát năm 2020. Thường trực Hội đồng nhân
dân báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020 và chương
trình công tác năm 2021 với các nội dung sau

1. KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2020
1. Hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND huyện
1.1. Công tác tể chức các kỳ họp HĐND và tỉếp xúc cử tri
Trong năm đã phối hợp tổ chức 04 kỳ họp (01 thường lệ, 03 chuyên đề, từ kỳ

họp thứ 18 đến kỳ họp 21) cơ bản đúng theo luật định, có 308 lượt đại biểu dự hội
nghị (ữong đó có 134/145 lượt đại biểu HĐND huyện), tại các kỳ họp đại biểu đã
xem xét quyết nghị thông qua 28 Nghị quyết về công tác cán bộ và một số nội
dung quan trọng thuộc thẩm quyền (ừong đó 9 nghị quyết về công tác nhân sự: cho
thôi hoạt động 1 đại biểu, miễn nhiệm 2 ưv UB, Iphó chủ tịch HĐND và chủ tịch
ƯBND huyện; bầu bổ sung 5 ưv ƯBND, chủ tịch ƯBND huyện), việc miễn nhiện
và cho tìiôi hoạt động đại biểu là do các vị đại biểu được luân chuyển, điều động
nhận nhiệm vụ khác.

RỈêng kỳ họp thứ 18 là kỳ họp tìiường lệ giữa năm 2020 tại buổi ứiảo luận
có 05 đại biểu có ý kiến thảo luận với 13 nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực,
đề xuất đến các phòng, ban, ngành và ủy ban nhân dân huyện và được lãnh đạo
phòng, ban và lãnh đạo ƯBND huyện giải trình tại tổ thảo luận, được các đại biểu
đồng thuận. Ngoài ra, ông Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phát biểu giải trình,
làm rõ các ý kiến đại biểu đặt ra và phát biểu thêm về nhiệm vụ, giải pháp phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Ngoài các kỳ họp đã được tổ chức, TT HĐND huyện phối hợp với Ban
thường ƯBMTTQVN, ƯBND huyện chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo tổ chức Kỳ
họp thứ 22 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) theo Luật định.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của
HĐND huyện khóa X, được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Với vai trò chủ ừì,
Thường ừực HĐND luôn chủ động ừong việc phối hợp yới ƯBND, ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất các nội dung trình tại kỳ
họp ứiường lệ. Hai Ban của HĐND huyện tham gia chuẩn bị nội dung và tổ chức



thẩm ữa các văn bản (báo cáo, tờ ữìnhỊ^^^^ÌÍUyệt) ^của ƯBND ừình tại kỳ họp
HĐND. Sau kỳ họp, Thường tìỊTC HĐ]sá^^ọùlịọp ýới UBND huyện triển khai các
nghị quyết đã ban hành và tăng cường tác tuyên truyền, giám sát việc thực
hiện các nghị quyết góp phần phát trie^kffiẾ^,xã hội của huyện trong năm qua.

b) Tổ chức các kỳ tiếp xúc cử ír/ " * ^
Thường trực HĐND huyện phối hợp cùng HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQ

VN huyện tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh và hai cấp trong huyện được 04 kỳ, với
52 cuộc TXCT trước và sau các kỳ họp thường lệ HĐND theo luật định, có 10/12
lượt đại biểu HĐND tỉnh và 108/145 lượt đại biểu HĐND huyện dự TXCT (tỷ lệ
74,48%), có 3.889 lượt cử tri tham dự với 782 ý Idến, kiến nghị. Trong đó số ý
kiến, kiến nghị đã được các phòng, ban ngành cấp huyện và đại diện lãnh đạo
ƯBND xã, ứiị ừấn tại điểm tiếp xúc giải trình làm rõ là 602/782 ý kiến (đạt
76,98%, so với tổng số ý kiến cử tri), đồng thời các ý kiến còn lại được Thường
trực HĐND cùng Ban Thường trực UBMTTQ VN huỵện tổng hợp đầy đủ chuyển
các cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết tìieo phân cấp. Quan tâm theo dõi, đôn
đốc, giám sát, khảo sát ứiường xuyên việc ứiực hiện giải quyết các ý kiến, kiến
nghị, thực hiện lời hứa của các cơ quan chuyên môn với cử tri.

1.2. Hoạt động giám sát, khảo sát
Trên cơ sở Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 về chương trình

hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND huyện. Ngay đầu năm 2020, Thư^g trực
HĐND huyện đã xâ^ dựng chương trình điều hòa piám sát năm 2020 đề rõ nội
dung, thời gian và đối tượng chịu sự giám sát, sắp xếp đảm bảo không để 1 đơn vị
được chọn là đối tượng chụi sự giám sát của nhiều đoàn và quá ưình giám sát
không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cấp cơ sở. Đến nay, đã thực hiện xong 08
cuộc giám sát theo Nghị quyết và chưcmg trình điều hòa giám sát năm 2020 đề ra
và 1 cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp
thường lệ giữa năm 2020 ứieo Luật định, cụ thê

* 03 cuộc giám sát của Thường trực:
- Giám sát việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018-2019 trên địa bàn

huyện, đối với phòng Tài chính - Kế hoạch và ƯBND huyện.
- Giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định

61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, đối với xã Hàm Ninh và ƯBND
huyện.

^ Xem xét, đánh giá tình hình tổ chức hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của HĐND
huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hộỉ đồng nhân dân huyện; tại kỳ họp này dự kiến trình Hội
đồng nhân dân xem xét 16 báo cáo và thông qua 06 nghị quyết.



- Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp
thứ 19 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với UBND huyện.

* 02 cuộc giám sát của Ban Kinh tế - xã hội:
- Giám sát việc ừiển khai thực hiện chính sách ưu đãi, cho vay vốn khuyến

khích phát triển sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo ừên địa bàn huyện, đối với xã
Bãi Thơm và xã Cửa Dương.

- Giám sát về tình hình thực hiện dự toán, thu chi phân bổ ngân sách nhà
nước trên địa bàn huyện, đối với xã Cửa Cạn và phòng Tài chính - Ke hoạch
huyện.

* 03 cuộc giám sát của Ban Pháp chế:
- Giám sát việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai

nghiện bắt buộc trên địa bàn huyện, đối với xã Dương Tơ và Thị trấn An Thới.
- Giám sát việc tíiực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tại một số xã, thị trấn, đôi

với xã Bãi Thơm và xã Gành Dầu.
- Giám sát về việc thực hiện quy định của pháp luật về thực hành quyền

công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, đối với
Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc.

Qua giám sát Thường trực và các Ban của HĐND huyện có nhiều kiến nghị
đến Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; UBND tỉnh; ƯBND huyện; Công an
huyện, Phòng LĐ, TB yà XH và các đơn vị chịu sự giám sát. Các kiến nghị theo
phân cấp được tỉnh và ƯBND huyện tiếp thu chỉ đạo các ngành có liên quan thực
hiện, góp phần chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và Nghị quyết của
HĐND.

Ngoài ra thường trực cùng các ban HĐND huyện khảo sát một số nội dung
được cử tri quan tâm kiến nghị qua các kỳ TXCT của đại biểu HĐND huyện khóa
X. Qua khảo sát, thường trực HĐND huỵện gởi văn bản yêu cầu các cấp theo thâm
quyền có giải pháp và xử lý kịp tìiời kiến nghị của cử tri nhằm đảm bảo quyền và
lợi ích chúứi đáng cho nhân dân.

1.3. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư
Hàng tháng Thừờng trực HĐND ban hành lịch trực tiếp công dân của

HĐND, Chủ tịch, đại biểu HĐND huyện theo luật định và tiếp công dân thường
xuyên tại phòng HĐND huyện; đôn đốc các vị đại biểu HĐND huyện, Thường trực
HĐND cấp xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đon thư khiếu nại,
tô cáo theo quy định của pháp luật.

Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND huyện duy trì tốt việc trực tiếp
công dân ứieo lịch phân công, năm 2020 có 153 lượt đại biểu trực tiếp công dân,
ừ-ong đỏ 126 lượt tiếp tại văn phòng HĐND hưyện và 27 lư0 tiếp tại cơ sở. Tiếp
nhận 22 đơn (16 đơn qua đường bưu điện và 06 đơn nhận trực tiếp tại buổi tiếp
công dân). Trong đó, 01 đơn tố cáo, 3 đơn yêu cầu và 18 đơn khiếu nại; qua nghiên
cứu nội dung đơn đã trực tiếp hướng dẫn người dân gửi đến cơ quan có thẩm



quyền giải quyết 02 đơn (01 đom tố cáo, 01 đom 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
thụ lý; còn 18 đơn chuyển ƯBND huyện theo thẩm quyền giải quyết (đến tháng
12/2020 tổng số đơn đã chuyển ƯBND cùng cấp và đang chờ giải quyết ỉà 13
đơn).

Dự họp Tổ tư vấn tham mưu giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai tìiuộc thẩm
quyền Chủ tịch ƯBND huyện 8 cuộc, với 39 đơn và dự đối thoại, tiếp công dân cùng
Chủ tịch ƯBND huyện 8 cuộc, với 32 trường họrp.

Năm qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại huyện được
các cấp quan tâm thường xuyên và chỉ đạo chặt chẽ, thời gian giải quyết đã được
rút ngăn hơn, góp phần phát huy dân chủ. ƯBND huyện và các ban, ngành có liên
quan đã tích cực tập trung giải quyết các đơn thư, kiến nghị của công dân. Tuy
nhiên, chất lượng giải quyết tại một số cơ quan, đơii vị chưa cao; tình trạng đơn
vượt cấp, khiếu nại nhiều lần vẫn còn xảy ra.

1.4. Công tác kỉện toàn nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm
quyền HĐND

- Trong năm HĐND huyện đã kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền
như:

+ Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với 1 vị đại biểu, do được điều
động nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới ngoài huyện.

+ Miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND huyện khóa X, nhiệm
kỳ 2016-202, do được phân.công nhận nhiệm vụ mới.

+ Miễn nhiệm 2 ủy viên UBND huyện do nghĩ hưu và Iihận nhiệm vụ mới
(Văn phòng HĐND - ƯBND, Phòng TC KH).

+ Bầu bổ sung Chủ tịch ƯBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng
thời bầu bổ sung 5 ưỷ viên ưỷ ban (Văn phòng HĐND - ƯBND, Phòng TC- KH,
Phòng TNMT; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế).

1.5. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương
Đối với HĐND cấp tỉnh, cấp xã: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,

Thưòrng trực, các Ban của HĐND huyện thường xuyên liên hệ để trao đổi, xin ý
kiến và ữanh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Thường trực, các Ban và các phòng chuyên
môn của HĐND tỉnh; Kịp thời nắm bắt thông tin, tìnli hình hoạt động, tổ chức ứiực
hiện các công việc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn để giúp cho hoạt động của
HĐND hai cấp của huyện ngày càng tốt hơn.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh trên địa bàn hvyện (Ban Quản lý Khu
kỉnh tế Phú Quốc, Chỉ nhảnh Văn phòng Đăng ký đất đai Phủ Quôc): Lãnh đạo
các cơ quan, đơn vị đều có sự quan tâm và phối hợp tôt với Thường ừực HĐND
Huyện ừong việc ứiam gia đầy đủ các cuộc TXCT trước và sau các kỳ họp thường
lệ của HĐND, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử ừi cơ bản đạt yêu cầu; Dự



các kỳ họp lệ của HĐND, giải trình những nội dung, vụ việc mà đại biểu đặt ra khi
có yêu cầu của chủ tọa kỳ họp.

Đối với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện: Phối hợp tốt trong
việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các kỳ họp thường lệ và chuyên đề của
HĐND theo Luật định, các đợt TXCT trước và sau các kỳ họp, đồng thời tổng họrp,
giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cừ tri cơ bản đạt yêu cầu; phối hgrp giải quyết
đơn thư khiếu nại, đối thoại với công dân và các nhiệm vụ có liên quan khác của
địa phương; Định kỳ mỗi năm 2 lần ƯBMT báo cáo với HĐND về tình hình hoạt
động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ngược lại; phối hợp giám sát
việc thực hiện lời hứa với cử tri của các ủy viên ƯBND huyện; Giám sát việc thực
hiện các Nghị quyết của HĐND ...Góp phần tạo sự đồng tìiuận của cử tá đối với
chứủi quyền địa phưong.

1.6. Xử lý công vỉệc theo thẩm quyền
Tổ chức họp Thường ừực định kỳ hàng tháng để bàn, giải quyết một số công

việc thuộc thẩm quyền; họp cùng Tổ đại biểu số 20, HĐND tỉnh đom vị huyện Phú
Quốc sau mỗi kỳ TXCT; ban hành chương trình điều hòa giám sát năm 2021.

Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện việc giám
sát thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ như: Việc ban hành Nghị quyết của
HĐND cấp xã; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, ứiực hiện lời hứa của các cơ
quan chuyên môn với cử tri; việc giải quyêt khiếu nại, tô cáo của công dân và các
hoạt động khác. Đã kịp tìiời kiến nghị đến ƯBND huyện và các cơ quan ban,
ngành liên quan xem xét giải quyết những ý kiến của cử tri được tiếp thu, ghi nhận
nhiều lần nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Tổ chức hội nghị giao ban HĐND hai cấp quý III, đề ra chương trình công
tác quý IV/2020; tổ chức 1 cuộc giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện
vê công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện.

Tham gia cùng với Ban chỉ đạo của huyện thường xuyên theo dõi diễn biến
tình hình dịch bệnh trong nước nói chung, trên địa bàn huyện nói riêng, để chủ
động trong việc chỉ đạo công tác phòng, tránh dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
trong thời gian qua theo định hướng thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-
19, vừa phát triển kinh tế.

Tham gia chỉ đạo và điều hành thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Thường trực HĐND còn tham gia một số hoạt động khác và dự
các cuộc họp tìieo thư mời.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn
Trong năm, Thường trực và hai Ban của HĐND cấp xã đã tập trung tổ chức

26 kỳ họp HĐND (Trong đó: 16 kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, 3 kỳ họp bất
thường và 7 kỳ họp chuyên đề). Tại các kỳ họp HĐND đã xem xét quyết nghị



thông qua 108 nghị quyêt vê công tác cán bộ và một sô nội dung quan ừọng thuộc
thẩm quyền.

- Trong năm HĐND cấp xã đã kiện toàn các chức danh thuộc tìiẩin quyền
như:

+ Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với 02 vị đại biểu (1 đại biểu
ở xã Bãi Thơm, 01 đại biểu ở xã Cửa Cạn) do ( 1 vị làm kinh tế khác địa bàn, 1 vị
bệnh chết).

+ Miễn nhiệm 2 chủ tịch HĐND (xã Cửa Dương, Băi Thơm); 2 phó chủ tịch
HĐND (xã Cửa Dương, Bãi Thơm); 2 chủ tịch UBND (xã Cửa Dương, Hàm
Ninh); 3 phó chủ tịch ƯBND (xã Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ); 2 trưởng
ban KT - XH ( xã Dương Tơ, Bãi Thơm). Do các vị được luân chuyển, điều động
nhận nhiệm vụ mới.

+ Bầu bổ sung 1 chủ tịch HĐND (xã Bãi Thơm); 2 phó chủ tịch HĐND (xã
Hàm Ninh, Dương Tơ); 2 chủ tịch ƯBND (xã Cửa Dương, Hàm Ninh); 3 phó chủ
tịch ƯBND (xã Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ); 2 trưởng ban kinh tế - xã hội (
xã Dương Tơ, Bãi Thơm).

Phối hợp cùng HĐND huyện, ƯBMTTQVN cùng cấp tổ chức cho đại biểu
HĐND ba cấp TXCT trước, sau kỳ họp thường lệ. Tổ chức được 103 cuộc TXCT,
có 4.658 lượt cử ừ-i tíiam dự với 881 ý kiến, kiến nghị, trong đó số ý kiến, kiến
nghị đã được giải trình tại các buổi tiếp xúc là 733/881 ý kiến (đạt 83,2%). Các ý
kiên, kiên nghị còn lại được tổng hợp đây đủ, báo cáo về ừên giải quyết theo phân
cấp.

Thường trực và các Ban của HĐND cấp xã đã tổ chức được 25 cuộc giám
sát theo chưomg trình điều hòa giám sát năm 2020.

Duy trì việc trực tiếp công dân tại tổ tiếp công dân xã, thị ữấn tiếp được 382
lượt công dân; đã trao đổi, giải ứiích về một số thủ tục, hướng dẫn công dân trực
tiếp đến các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết ứieo quy định được 366
trường hợp; đã chuyển UBND cùng cấp 97 đơn giải quyết theo thẩm quyền. Qua
xem xét ƯBND cùng cấp đã giải quyết được 81 đơn, (đạt 83,5%), hiện còn tồn lại
16 đơn.

11. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Những thuận lợi, ưu đỉểm
Được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND tỉnh; sự

phối hợp chặt chẽ của ƯBND huyện, Ban thường trực ƯBMTTQVN huyện. Trong
năm 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 tìiời các vấn đề phát sinh thuộc
thẩm quyền, cụ ứiể hóa các chủ trương của Đảng và nghị quyết của trên bằng nghị
quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình.

Các kỳ họp HĐND ở hai cấp được chuẩn bị và tổ chức tôt, thực hiện đúng
theo chương trình và ứiời gian dự kiến, kịp thời tổ chức kỳ họp chuyên đề để giải



quyết vấn đề cấp bách cần quyết định ngay hoặc phát sinh trong thời gian giữa 2 kỳ
họp thường lệ của HĐND; chất lượng các kỳ họp tìmg bước được nâng lên, nhất là
đối với cấp huyện. Các kỳ họp của HĐND huyện cơ bản đã thực hiện kỳ họp
không giấy (áp dụng phần mềm e- Cabinet hỗ trợ kỹ thuật), nên đã tiết kiệm được
nhiều kinh phí hoạt động. Tại các kỳ họp, HĐND hai cấp tiến hành thực hiện quy
trình cho thôi hoạt động đại biểu HĐND, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức
danh thuộc thẩm quyền đảm bảo trình tự, thủ tục nhằm kịp thời kiện toàn nhân sự
của Thường trực, các Ban của HĐND, lãnh đạo ƯBND, ủy viên ƯBND hai cấp để
đảm bảo điều hành, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện
theo từng thời gian.

Thực hiện tốt công tác phối họp với ƯBND, UBMTTQVN cùng cấẸ ừong
việc chuẩn bị cho: Các kỳ họp thường lệ và chuyên đề của HĐND hai cấp; các
buổi TXCT trước và sau kỳ họp thưòng lệ KE)ND 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 ứiời. Đồng thời, tại các buổi TXCT,
có kết hợp triển khai, tuyên truyền các văn bản của cấp trên và của huyện liên quan
đến các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, phòng tránh dịch
bệnh, thiên tai... của huyện

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

Kị|) thời kiện to^ nhân sự các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND; điều
chủih, bổ sung quy chế làm việc của Thường ứực HĐND cho phù hợp với tình
hình thực tế từng thời điểm.

Hai Ban của HĐND các cấp ừong huyện đã tổ chức thực hiện các hoạt động
theo kế hoạch đề ra, chủ động tìiam mưu giúp Thường trực thực hiện nhiệm vụ
theo lĩoh vực phụ trách và được phân công.

2. Những khó khăn, hạn chế
Trong năm, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, nên phần nào

hoạt động của TT HĐND, các ban HĐND và các tồ đại biểu theo Luật định cũng
bị hạn chế trong việc tổ chức các đoàn làm việc tập ừung cho công tác giám sát,
khảo sát.

Hoạt động giám sát việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử ứi
giữa hai kỳ họp, tuy có thường xuyên, nhưng hiệu quả cũng chưa cao, vẫn còn 1 số
vụ việc kéo dài chưa giải quyết dứt điểm, cử trì còn bức xúc.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp tuy có nâng lên về phương
pháp, cách đạt câu hỏi chất vấn, nhưng cũng còn hạn ché về số lượng đại biểu tham
gia chất vấn, nên không khí tại phiên chất vấn cũng còn tứứi trầm lắng, chưa sôi
nổi trong lĩnh vực hoạt động chất vấn tại kỳ họp.
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Hoạt động của các tổ đại biểu tìrng lúc chưa phát huy hết vai ữò trách
nhiệm, chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ ứieo luật định. Chưa có
những giải pháp hữu hiệu định hướng cho các tổ đại biểu HĐND huyện nâng cao
chất lượng hoạt động.

Hoạt động dân cử của đại biểu cũng còn hạn chế, chưa phát huy được hết
chức năng, nhiệm vụ tíieo luật định, nhất là trong hoạt động TXCT cũng còn nhiều
đại biểu bị thụ động bởi lịch làm việc nên thực hiện nhiệm vụ nàỵ chưa đầy đủ.

Công tác kiện toàn nhân sự các chức danh theo thẩm quyền của HĐND, tuy
có quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn ứiực hiện, nhằm đảm bảo trong công tác lãnh đạo
điều hành của chứih quyền địa phương các cấp, nhưng cũng còn trường hợp kiện
toàn chậm, làm ảnh hưởng phần nào trong hoạt động điều hành theo từng thời gian
của HĐND, ƯBND cấp xã.

Những hạn chế, tồn tại đã nêu nguyên nhân do điều kiện khách quan lẫn chủ
quan đó là: Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại
biểu dân cử tìmg lúc còn thiếu sâu sát; giám sát việc khắc phục, giải quyết những
kiên nghị sau các cuộc giám sát, khảo sát từng lúc thiếu kịp thời.

m. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021
Căn cứ yêu cầu nhiệnl vụ chính trị, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tập trung triển khai thực hiện các hoạt động
trong năm 2021 như sau

1. Phối hợp với Ban thường ừực ƯBMTTQVN, ƯBND huyện thực hiện
đảm bảo các quy trình cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền ứieo quy đinh của pháp
luật và chỉ đạo của HĐND Tỉnh.

2. Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
theo hướng dẫn số 624/ÈỄD-ƯBTVQHKÌ4 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của ủy ban
thường vụ Quốc hội và công văn số 250/HĐND-VP ngày 7 tháng 12 năm 2020 của
Thưòmg trực HĐND tỉnh chỉ đạo tổng kết lứiiệm kỳ hoạt động của HĐND.

3. Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND nhiệm kỳ
2021-2026.

4. HĐND, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND 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 hiện tốt công tác tiếp công dân và giám sát việc giải quyết đom thư
khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

5. Chủ tii phối hợp với ƯBND, ƯBMTTQVN huyện tổ chức tốt cuộc họp
liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tại các kỳ họp
thường lệ HĐND năm 2021; Hội nghị TXCT trước và sau các kỳ họp thưcmg lệ
cho đại biểu HĐND các cấp theo luật định; triển khai thực hiện các nghị quyết của



HĐND, các chưong ừình, nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chỉ đạo của Ban
Thường vụ Huyện ủy.

6. Thường trực và hai Ban của HĐND huyện tập trung trực hiện, hoàn thành
các nội dung giám sát ứieo Nghị quyết và chương trình điều hòa giám sát năm
2021 của Thường trực HĐND huyện; quan tâm, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thường
xuyên việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát.

7. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp quý III
năm 2021.

8. Duy trì việc tổ chức họp Thường trực HĐND định kỳ hàng tháng; công
tác trực tiếp công dân ứieo lịch phân công; tích cực ứiam 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 HĐND.

9. Các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức sinh hoạt tổ định kỳ ít nhất mỗi
quý một lần, bàn kế hoạch hoạt động của tổ, tổ chức họp tổ trước và sau mỗi kỳ
họp theo quy chế hoạt động.

10. Tiếp tục ứiam gia cùng với Ban chỉ đạo của huyện thường xuyên ứieo
dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước nói chung, trên địa bàn huyện nói
riêng, để chủ động trong việc chỉ đạo công tác phòng, tránh dịch Covid-19 trên địa
bàn huyện trong thời gian qua theo định hướng thực hiện mục tiêu kép vừa chống
dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế.

11. Nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc TXCT, liên hệ chặt
chẽ với cử tri trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hĩện tốt việc tiếp nhận,
hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết
khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Thường xuyên vận động cử ừi thực
hiện tốt Nghị quyết của HĐND và tăng cường giám sát ở địa phương.

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác
năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện./.


