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THÔNG BÁO  

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp  

thường kỳ tháng 02 năm 2023    

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019. Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2023, Thường trực HĐND huyện tổ 

chức phiên họp Thường trực HĐND thường kỳ tháng 02, do đồng chí Đinh Ngọc 

Lang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự 

phiên họp có đồng chí Dương Hiển Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó 

Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí trong 

Thường trực HĐND huyện; Phó trưởng hai Ban HĐND huyện; Lãnh đạo, Chuyên 

viên và Kế toán Văn phòng HĐND & UBND huyện. Sau khi nghe ý kiến phát biểu, 

thảo luận của các đồng chí tham dự phiên họp, Đồng chí Đinh Ngọc Lang – Phó Bí 

thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp có ý kiến kết 

luận như sau:                                              

1. Đối với dự thảo Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 

huyện tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023.  

- Thường trực HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo. 

Trong tháng 02, Thường trực HĐND đã chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc 

theo chức năng, nhiệm vụ Luật định, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Quy chế 

hoạt động của Hội đồng nhân dân.  Xây dựng kế hoạch1 và tổ chức khảo sát nắm 

tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại 02 đơn vị Mai 

Long, Tam Kim, sau khảo sát có báo cáo kết quả riêng gửi đến từng đơn vị, kiến 

nghị thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường triển khai nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Kịp thời báo cáo định kỳ tình hình thay đổi đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện cấp xã trên địa bàn tháng 01 năm 2023 theo văn 

bản của tỉnh. Đôn đốc, giám sát Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn 

trong việc giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau kỳ họp thứ 

11 HĐND huyện. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân theo quy định.   

                                           
1 Kế hoạch số 38/KH-HĐND, ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về Khảo sát tình hình triển 

khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch số 47/KH-HĐND, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

của Hội đồng nhân dân huyện về Khảo sát tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 
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- Đề nghị Văn phòng HĐND & UBND huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu 

của Thường trực HĐND huyện và các đồng chí tham dự phiên họp để bổ sung, chỉnh 

sửa, hoàn thiện báo cáo và ban hành theo quy định.                          

2. Đối với 02 dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát nắm tình hình triển khai 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại xã Mai Long, Tam Kim.   

Nội dung của dự thảo báo cáo cơ bản đã phản ánh được đầy đủ, chi tiết cụ thể 

những nội dung cần nắm và làm rõ, đánh giá được những kết quả đạt được những 

hạn chế tồn tại của đơn vị trong công tác triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 

hội năm 2023. Đề nghị Văn phòng HĐND & UBND huyện hoàn thiện báo cáo và 

trình ban hành theo quy định.    

3. Đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Nội dung của bản dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND cơ bản đã thể hiện đầy đủ các nội dung đánh 

giá, có hướng dẫn thực hiện chi tiết, cụ thể để đại biểu HĐND có căn cứ thực hiện 

hàng năm. Để có cơ sở và căn cứ thực hiện đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa các 

đại biểu về nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, giao Ban Pháp chế HĐND huyện: 

+ Xem xét, xây dựng mẫu bản Tự kiểm điểm trên cơ sở 6 nhiệm vụ của đại 

biểu HĐND kèm theo Hướng dẫn chi tiết thực hiện việc đánh giá, kiểm điểm gửi 

các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Sắp xếp, điều chỉnh lại các bước thực hiện trong mục III. QUY TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ cho phù hợp (gồm 5 bước). 

- Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trên cơ sở nội dung Quy định đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 

2026, hướng dẫn, đôn đốc Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong việc tổ 

chức đánh giá, nhận xét đối với đại biểu HĐND huyện ứng cử tại đơn vị mình. 

4. Đối với Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2023. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cơ bản nhất trí với nội dung dự toán 

kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2023. Đề nghị Văn phòng Hội đồng 

nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự toán trình 

Thường trực HĐND huyện xem xét, ký ban hành. Trong đó lưu ý, các nội dung: 

- Đảm bảo ưu tiên kinh phí chi cho hoạt động phục vụ các Kỳ họp thường lệ, 

Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân trong năm; cho hoạt động giám sát, khảo 

sát, họat động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. 

- Căn cứ số dự toán được giao từ đầu năm, xây dựng dự toán đảm bảo cho các 

hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2023. 
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- Cân đối kinh phí để tổ chức cho đại biểu HĐND huyện đi học tập, trao đổi 

kinh nghiệm tại các tỉnh bạn. 

5. Một số nhiệm vụ khác  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

+ Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác 

năm, triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên, quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt 

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Quy chế phối hợp giữa Thường trực 

HĐND và UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.  

+ Chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND thực hiện rà soát, tổng hợp lại những 

ý kiến kiến nghị, đề xuất, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại các 

cuộc họp, giám sát, khảo sát… chưa được các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

+ Xây dựng Quyết định thành lập đoàn giám sát và kế hoạch giám sát “việc 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND và đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân trên địa bàn huyện Nguyên Bình năm 2021, 2022”. 

+ Xây dựng Kế hoạch và tổ chức khảo sát nắm tình hình hoạt động của Hợp 

tác xã sản xuất giấy bản tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc; tình hình thực thi công vụ 

và tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ 

cán bộ, công chức các xã, thị trấn. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: 

+ Chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chuyên môn nghiên cứu, trả lời ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, đại biểu HĐND huyện trước trong và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện, 

theo nội dung Công văn số 40/HĐND-VP ngày 03 tháng 01 năm 2022 của HĐND 

huyện Nguyên Bình, về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu 

HĐND huyện trong và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện.           

+ Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan chủ động nghiên cứu, kịp thời 

tham mưu cho UBND huyện đề xuất các nội dung trình tại Kỳ họp Hội đồng nhân 

dân huyện theo quy định, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các chương trình, 

dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia. 

- Đề nghị UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:  

+ Phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong quy chế Phối hợp giữa Thường 

trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tăng cường giám sát các 

vấn đề phát sinh trên địa bàn, ý kiến kiến nghị của cử tri và giám sát hoạt động của 

đại biểu Hội đồng nhân dân.  

+ Quán triệt, đôn đốc Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong việc thực 

hiện đánh giá, nhận xét đối với đại biểu HĐND huyện ứng cử tại đơn vị mình. 
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- Hai Ban HĐND huyện: 

+ Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình 

công tác năm, các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền và theo sự phân công của Thường 

trực HĐND huyện. 

+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, tổ chức rà soát, tổng hợp  

những ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại các cuộc giám sát, khảo sát của Ban … chưa 

được các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo Thường trực HĐND huyện. 

+ Tham mưu cho HĐND huyện đôn đốc UBND, các cơ quan chuyên môn 

trong việc xem xét, giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau kỳ 

họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện. 

- Văn phòng HĐND & UBND: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu tổng 

hợp, phục vụ của Văn phòng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Đinh Ngọc Lang - Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2023. Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả./.   

 
Nơi nhận: 
- VP HĐND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Hai ban HĐND huyện; 

- LĐ và CV VP HĐND&UBND; 

- Các đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

- HĐND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hà Hữu Thìn 
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