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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn chương trình hoạt động năm 2008 của HĐND huyện 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005; 
Sau khi xem xét dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2007 và phương 

hướng, nhiệm vụ, chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008 trình tại kỳ họp và ý kiến 
của đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân huyện Bát Xát khóa XVI - kỳ họp 9, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 
 
 

Điều 1. Thông qua chương trình hoạt động năm 2008 của HĐND huyện Bát Xát 
khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009 như sau 

  
I - Hoạt động kỳ họp: 
  
Tại các kỳ họp của HĐND huyện sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau 

đây: 
- Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp, xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch tổ chức 

kỳ họp, đảm bảo đúng luật định. 
- Thực hiện tốt công tác điều hoà phối hợp hoạt động giữa Thường trực với các Ban HĐND 

huyện trong việc thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình theo quyền hạn trách nhiệm được pháp luật 
quy định. 

- Hướng dẫn các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện có hiệu quả công tác tiếp 
xúc cử tri, chuẩn bị tốt những nội dung chất vấn mang tính chất bao quát chung, giải quyết đúng 
nội dung thuộc thẩm quyền của huyện. 

- Tiến hành khảo sát các xã, thị trấn, đơn vị, cơ quan nhà nước trong việc thực hiện Nghị 
quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương năm 
2007 - 2008. 

 
II - Hoạt động thường xuyên: 
 
1. Hoạt động giám sát, khảo sát: 
Hoạt động giám sát của HĐND huyện sẽ tập trung vào những nội dung do HĐND giám sát 

tại kỳ họp và trên cơ sở chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện được kỳ họp thứ 9 
HĐND huyện thông qua, Thường trực và các ban HĐND huyện xây dựng chương trình giám sát 
và báo cáo kết quả giám sát theo quy định của pháp luật. 

 
2. Thường trực HĐND huyện giám sát: 



- Giám sát đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chương trình 135 giai đoạn II của dự án 
hỗ trợ sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực thuộc chương trình. 

- Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện triển khai kế hoạch Nhà nước của 
UBND huyện giao năm 2008. 

- Giám sát thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 
- Phối hợp, tham gia giám sát với các đoàn giám sát của các Ban HĐND, Thường trực HĐND 

tỉnh theo kế hoạch. 
 
3. Ban kinh tế - xã hội: 
- Giám sát việc trồng chè kinh doanh năm 2007. 
- Việc tổ chức và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2007 -

2008. 
- Việc thực hiện trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách trên địa bàn huyện năm 2007 -

2008. 
- Giám việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 

43/2006/NĐ - CP và Nghị định 130/2005/NĐ - CP của Chính phủ. 
- Giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm 2007 trên địa bàn 

huyện. 
- Tham gia các cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện, Thường trực và các Ban HĐND 

tỉnh theo kế hoạch. 
 
4. Ban pháp chế: 
- Giám sát tình hình tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện. 
- Giám sát việc thực hiện thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. 
- Tham gia các cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện, Thường trực và các Ban HĐND 

tỉnh theo kế hoạch. Ngoài các nội dung giám sát theo thực tế sẽ bổ sung một số nội dung. 
 
III - Các hoạt động khác: 
  
- Duy trì hoạt động thường xuyên theo đúng chương trình hoạt động năm 2008 được kỳ họp 

thứ 9 HĐND huyện khóa XVI thông qua, đảm bảo đúng luật và quy chế hoạt động, tăng cường 
công tác hướng dẫn hoạt động tổ đại biểu, phối hợp hoạt động với HĐND các xã, thị trấn, tiếp 
tục đổi mới phương pháp hoạt động của HĐND huyện, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu 
HĐND huyện trước và sau kỳ họp. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và 
những kết luật sau giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện và chính 
sách pháp luật của Nhà nước ở huyện. 

- Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, đôn đốc giám sát việc thực hiện công tác giải quyết 
đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định. 

- Duy trì mối quan hệ phối hợp, tham gia các hoạt động do Ban thường trực ủy ban MTTQ 
huyện, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn. 

- Tổ chức một đoàn đại biểu gồm Chủ tịch HĐND các xã - thị trấn ở huyện đi học tập kinh 
nghiệm thực tiễn ở tỉnh Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp. 

- Tổ chức họp giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban HĐND huyện để 
đánh giá kết quả hoạt động hàng tháng, quý, phối hợp với các Ban HĐND huyện, Thường trực 
HĐND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị giao ban HĐND huyện, xã, thị trấn lần thứ 7, thứ 8, tham 
gia các hội nghị giao ban định kỳ HĐND tỉnh, huyện. 

- Xuất bản và phát hành cuốn Kỷ yếu HĐND và UBND huyện giai đoạn 1947-2007. 
 
IV - Biện pháp tổ chức thực hiện: 
  
- Bám sát các Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện, các chương trình, đề án phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện để xây dựng chương trình giám sát, khảo sát phù hợp, sát đúng với 



yêu cầu nhiệm vụ. 
- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, nhất là 

hoạt động tại kỳ họp, duy trì tốt nguyên tắc làm việc tập thể, dân chủ, công khai hiệu quả, phân 
công rõ nhiệm vụ. 

- Tăng cường công tác hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện trên 
cơ sở phát huy tính chủ động sáng tạo của các đại biểu, gồm công tác chuyên môn của ngành 
với việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện. 

- Nghiên cứu thẩm ta kỹ các báo cáo, tờ trình, trình tại kỳ họp nhằm đảm bảo tính thống 
nhất theo đúng quy định của pháp luật. 

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

huyện, các đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này 
 
Ủy ban nhân dân 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 Hội đồng 
nhân dân huyện năm 2008. 

 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 

28/12/2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

Bùi Hữu Lợi 
 
 
 


