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Số: 10/ 2006/ NQ - HĐND                Bát Xát, ngày 29 tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 7 

(Từ ngày 28/12/2006 đến ngày 29/12/2006) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Quy chế hoạt động HĐND ngày 02/4/2005; 

Sau khi xem xét báo cáo số 56/BC- HĐND ngày 26/12/2006 của Thường trực HĐND 

huyện; Báo cáo số 59/BC – HĐND ngày 27/12/2006 của Thường trực HĐND huyện về kết quả 

thực hiện chương trình giám sát năm 2006 và kế hoạch giám sát năm 2007 của HĐND huyện Bát 

Xát và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp; 

HĐND huyện Bát Xát khoá XVI- kỳ họp thứ 7, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện Bát Xát khoá 

XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Thường trực HĐND huyện, các ban của 

HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện chụi trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

 - UBND huyện, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối 

hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện chương trình hoạt động của HĐND huyện 

Bát Xát năm 2007. 

 Nghị quyết này đã được HĐND huyện khoá XVI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

29/12/2006. 

 

CHỦ TỊCH  
 
 

Bùi Hữu Lợi  
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CHƯƠNG TRÌNH 

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN BÁT XÁT NĂM 2007 KHOÁ XVI, 
NHIỆM KỲ 2004 – 2009 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2006/ NQ – HĐND 

ngày 29/12/2006 của HĐND huyện Bát Xát) 



 

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động HĐND 

ngày 02/4/2005; tình hình phát triển KT – XH của huyện; 

Năm 2007 là năm thứ 2 thực hiện hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT – XH giai đoạn 

2006 – 2010; Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XX đề ra, thực hiện 

tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND theo quy định của Luật Tổ chức HĐND – UBND, Quy chế 

hoạt động của HĐND, chương trình hoạt động toàn khoá HĐND huyện khoá XVI, nhiệm kỳ 

2004 – 2009. HĐND huyện Bát Xát xây dựng chương trình hoạt động năm 2007 cụ thể như sau: 

 
I - HOẠT ĐỘNG KỲ HỌP: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã 

đặt ra hoạt động của HĐND, của thường trực, các Ban và đại biểu HĐND huyện  tiếp tục đổi mới 

phương pháp hoạt động, lựa chọn nội dung giám sát, không ngừng nâng cao năng lực, trách 

nhiệm trước cử tri đưa ra những ý kiến, kiến nghị xác đáng, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, 

giải quyết được những vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để đạt được những yêu cầu trên, cần nâng cao 

chất lượng nội dung kỳ họp tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau: 

- Thống nhất cao và chuẩn bị tốt nội dung chương trình kỳ họp vừa đảm bảo đúng luật 
vừa phải lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đáp ứng và giải quyết được nhiều vấn đề liên quan 

đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc điều hoà, phân công nhiệm vụ 

thẩm tra báo cáo, dự án, tờ trình theo quyền hạn, trách nhiệm của các Ban HĐND, nghiên cứu 

thẩm tra kỹ các báo cáo, tờ trình, dự án tại kỳ họp, việc chuẩn bị tài liệu, trình tự báo cáo phải 
đảm bảo đúng luật, đủ thời gian để các Ban của HĐNDkiểm tra và chuẩn bị tốt các báo cáo trình 

tại kỳ họp. 

- Thực hiện tốt việc thống nhất thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND huyện về 

chuẩn bị các dự án, tờ trình giữa hai kỳ họp, nhất là các tờ trình có liên quan đến việc điều chỉnh 

dự toán, ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển. 

- Hướng dẫn các đại biểu HĐND chuẩn bị tốt các nội dung chất vấn, đảm bảo ý kiến chất 
vấn phải mang tính bao quát chung, giải quyết đúng nội dung thuộc thẩm quyền của cấp huyện, 

thực sự là những vẫn đề bức xúc của cử tri, của các ngành, các xã thông qua việc tiếp xúc cử tri, 

thông qua các cuộc khảo sát, giám sát tại các xã và của đại biểu HĐND. 

* Các kỳ họp trong năm 2007 sẽ tập trung xem xét một số nội dung và lĩnh vực sau đây: 

- Về phát triển Nông – lâm nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành Nông 

nghiệp, chú trọng phát triển chăn nuố gia súc, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển sản xuất gắn với ổn 

địng sắp xếp dân cư, quy hoạch phát triển trồng rừng. 

- Về tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản: Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp ở 

nông thôn, thực hiện tốt việc đầu tư phát triển ở các xã đặc biệt khó khăn, cho người nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số, tập trung dứt điểm không dàn trải với tinh thần là phát huy nội lực gắn bó 

với kêu gọi thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế ở ngoài huyện. 

- Về nguồn thu – chi ngân sách: Tăng cường đầu tư phát triển, tạo nguồn thu bền vững 

cho ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, quản lý chặt chẽ đúng pháp luật có hiệu quả, góp 

phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước, khuyến khích và đẩy mạnh công tác uỷ nhiệm thu từ xã, 

thị trấn; tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả nguồn chi ngân sách nhất là các khoản chi quản lý hành 

chính, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên phát sinh ngoài dự toán. 

- Về ý tế, giáo dục: Nâng cáo chất lượng dạy và học, đánh giá đúng chất lượng học sinh, 

thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tiếp nhận và quản lý tốt lực lượng y tế cơ sở 



được bàn giao về huyện có chất lượng và hiệu quả cao. Chú trọng công tác an ninh, chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. 

 
II - Hoạt động thường xuyên: 
Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên 

theo đúng chương trình cả năm, đảm bảo đúng luật, đúng quy định, hướng dẫn đại biểu HĐND 

huyện hoạt động, phối hợp hoạt động giám sát của HĐND huyện các xã, thị trấn tiếp thu đổi mới 

phương pháp hoạt động giám sát của HĐND và hoạt động tiếp xúc cử tri địa biểu trước và sau kỳ 

họp. 

Phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể theo nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch giám sát, kiểm tra, khảo sát, 

lịch làm việc với các ngành, các xã trong việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật, các văn bản quy 

phạm pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng ở huyện 

và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện. 

- Tăng cường kiểm tra,giám sát việc tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử  tri 

và các kết luận sau giám sát. Kiểm tra việc thực hiện các Nghj quyết của HĐND, các chính sách 

pháp luật của Nhà nước ở huyện. 

- Tổ chức và tham gia đầy đủ các phiên họp  giao ban định kỳ, giao ban hàng tuần, hàng 

tháng của huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, giao ban khối Nội chính, các cuộc họp của UBND 

huyện về đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các chương trình lớn, phê chuẩn các dự án quy 

hoạch, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từng tháng, quý trên địa 

bàn, dự các cuộc họp của các ngành, kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân. 

- Tổ chức hội thảo xuất bản cuốn Kỷ yếu hoạt động của HĐND và UBND huyện giai 

đoạn 1946 – 2006. 

 
III - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ: 

Năm 2007, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện tập trung  thực hiện các 

việc giám sát chuyên đề như sau: 

1. Thường trực HĐND huyện: 
Giám sát 02 cuộc: Việc triển khai kế hoạch nhà nước năm 2007 của UBND huyện đã 

giao; Giám sát chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư đề án chương trình phát 

triển kinh tế các xã biên giới huyện Bát Xát giai đoạn 2001 – 2005. 

2. Ban kinh tế - Xã hội:  
- Đánh giá tình hình thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trong việc khai thác chế biến 

khoáng sản và nông sẩn trên địa bàn huyện năm 2005 – 2006. 

- Đánh giá kết quả quản lý, bảo vệ, khai thác rừng, tổ chức chế biến, tiêu thụ sản phẩm 

nông sản trên địa bàn huyện năm 2005 – 2006. 

- Thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện trong các năm 

2005 – 2006. 

- Việc thực hiện phổ cập Trung học cơ sở  trên địa bàn huyện năm 2007. 

- Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh trường Dân tộc nội trú và 

Bán trú dân nuôi trên địa bàn huyện Bát Xát năm học 2005 – 2006 và 2006 – 2007. 

3. Ban Pháp chế: 
- Giám sát tình hình lập, chấp hành, quyết toán Ngân sách nhà nước và thực hiện các hình 

thức công khai tài chính theo Luật Ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bát Xát năm 2005 – 

2006. 

- Giám sát tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 trên địa bàn huyện. 



- Giám sát thực hiện cơ chế bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa trên địa bàn huyện. 

- Công tác quản lý nhà nước về lao động, tình hình sử dụng và thực hiện chính sách đối 

với người lao động theo các quy định của Bộ luật Lao động trên địa bàn huyện năm 2005 – 2006 

4. Các hoạt động khác: 
- Tham gia các hoạt động theo yêu cầu của tỉnh, của huyện, phối kết hợp chặt chẽ với 

UBND huyện, Mặt trật tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, với các ngành và các Ban HĐND huyện, 

Thường trực HĐND các xã, thị trấn theo luật định của HĐND. 

- Tiếp tục tổ chức Hội nghị, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động 

cho các đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn. 

- Hoàn thành và xuất bản cuốn Kỷ yếu hoạt động của HĐND và UBND huyện giai đoạn 

1946 – 2006 theo kế hoạch. 

Trên đây là chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện Bát Xát. mong được sự 

quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự phối 

kết hợp của UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện, các đoàn thể, Thường trực HĐND 

các xã, thị trấn để HĐND huyện hoàn thành tốt chương trình hoạt động đã đề ra. 

 

      CHỦ TỊCH 
 
    (đã ký) 
 
      Bùi Hữu Lợi 
 

 


