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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN  
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7 

 

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

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND các cấp ngày 02/4/2005; 

Căn cứ kết quả đạt được trong các lĩnh vực hoạt động năm 2006 của HĐND huyện Văn 

Bàn và tình hình cụ thể về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 

Nhà nước năm 2007 của huyện Văn Bàn; 

Sau khi nghiên cứu, thảo luận chương trình hoạt động của năm 2007 của HĐND huyện. 

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Văn Bàn khoá XVIII thống nhất. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và địa biểu HĐND huyện. “ Có nội dung chi tiết 

chương trình kèm theo” 

Điều 2. HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biếu và các 

đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện tốt chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện. 

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

26/12/2006./. 

 

CHỦ TỊCH  
      (đã ký) 

Hà Kim Tam  
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CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2007 

Của HĐND, TT. HĐND, các Ban HĐND, các tổ địa biểu  
và đại HĐND huyện khoá XVIII 

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2006/ NQ – HĐND ngày 26/12/2006) 

 

 Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND, quy chế hoạt động của HĐND các cấp. Phát 

huy kết quả đạt được của năm 2006 trên các lĩnh vực hoạt động của HĐND huyện và thực hiện 

kế hoạch nhà nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

năm 2007 trên các lĩnh vực của HĐND các cấp ở địa phương, tuy có những thuận lợi cơ bản, 

song cũng không ít khó khăn. Do đó hoạt động của HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt 

những nhiệm vụ chủ yếu sau: 

 I - TỔ CHỨC KỲ HỌP: 
- Đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ huyện uỷ cả về chương trình và nội 

dung, thời gian các kỳ họp HĐND huyện. 

 - Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, 

UBMTTQ và các đoàn thể quần chúng, các ngành các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị 
chu đáo, đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu cho các kỳ họp HĐND (Từ khâu tổ chức tiếp xúc 

cử tri, họp tổ đại biểu, kiểm điểm thực hiện kế hoạch nhà nước  … đến cơ sở vật chất và các điều 

kiện cần thiết cho kỳ họp). 

 - Thực hiện Luật Tổ chức và quy chế hoạt động của HĐND. Nội dung, tài liệu và các 

thông tin cần thiết (nếu có) phải được chuẩn bị và gửi đến các đại biểu đúng theo quy định, để 

các đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến của mình trước khi khai mạc kỳ họp HĐND. 

 - Chương trình kỳ họp cần có sự cải tiến, đổi mới nội dung cũng như công tác chủ toạ 

điều hành, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Để từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp và 

nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, cũng như trách nhiệm của từng đại biểu HĐND. 

 II- HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN CỦA HĐND, CÁC TỔ 
ĐẠI BIỂU VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN. 
 1. Hoạt động thường xuyên: Phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban 

thường vụ huyện uỷ, sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên của UBND, các ngành, các cấp, các 

đoàn thể quần chúng, đối với mọi lĩnh vực hoạt động của HĐND huyện 

 2. Đảm bảo chế độ sinh hoạt đinh kỳ theo quy chế (nhất là đối với các tổ đại biểu HĐND). 

 3. Thực hiện tốt chức năng thẩm tra chương trình, dự án phát triển trên địa bàn do UBND 

huyện và các ngành chức năng được UBND huyện uỷ nhiệm trình duyệt theo quy định của luật. 

 4. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được phân công cho từng đại biểu HĐND 

huyện. 

 5. Phối hợp thực hiện tốt công tác thường xuyên của Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện giữa 2 kỳ họp HĐND, bao gồm những công 

việc chính như: Công tác tiếp công dân, đôn đốc và tham gia chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại 

- tố cáo của công dân trên địa bàn. Công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện kế hoạch Nhà nước, giám sát các chuyên đề theo chương 

trình hoạt động của HĐND. Tham gia các hoạt động khác của UBND, của đoàn thể quần chúng 

nhân dân ở địa phương. Thực hiện tốt công tác ban hành văn bản pháp quy theo quy định của 

tỉnh. 

 6. Phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt và chu đáo nội dung, chương trình, cơ sở vật chất cho 

các kỳ họp HĐND huyện. 



 7. Hoạt động giám sát chuyên đề: 

 Phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh thực hiện các cuộc giám sát 

chuyên đề theo kế hoạch của HĐND tỉnh và xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Ban của 

HĐND huyện thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề trên địa bàn huyện, cụ thể là: 

 a) Thường trực HĐND huyện: 

 - Giám sát tình hình và kế quả thực hiện các Quyết định sau thanh tra từ năm 2005 – 

2006. 

 - Giám sát công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện năm 

2005 – 2006. 

 b) Ban KT – XH. HĐND huyện: 

 - Giám sát kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị 
trấn Khánh Yên từ năm 2005- 2006. 

 - Giám sát kết quả thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, địa phương đối với các 

đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn huyện từ năm 2005 – 2006. 

 c) Ban Pháp chế HĐND huyện: 

 - Giám sát tình hình thực hiện Luật Lao động từ năm 2005 – 2006 trên địa bàn huyện. 

Chuyên đề về tình hình thực hiện các quy định về hợp đồng lao động, thoả ước lao động tiền 

lương, giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, chất lượng vật chất an toàn lao động, vệ sinh 

lao động. Những quy định đối với người lao động nữ, lao động chưa thành niên, bảo hiểm xã hội, 

giải quyết tranh chấp lao động. 

 - Giám sát tình hình thực hiện Luật Khoáng sản trên địa bàn huyện. Chuyên đề về bảo vệ 

môi trường hoạt động khoáng sản, khai thác chế biến khoáng sản (Kể cả khai thác tận thu) và 

công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. 

 Trên đây là toàn bộ chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện. Thường trực 

HĐND huyện đề nghị các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện khoá XVIII nghiên cứu, 

tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ở 

địa phương. 

 

         CHỦ TỊCH  
 
 (đã ký) 
 
         Hà Kim Tam 


